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Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat op het moment van het schrijven van dit jaarverslag uit
5 personen, te weten een:
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid

-

mevrouw Karin Yvonne (Karin) Orsel
de heer Willem Jurjen (Wim) Kuipers
mevrouw Astrid Yvonne (Astrid) Drent
de heer Marcel Marree
de heer Hendrik Boonstra

Binnen het bestuur is op diverse vlakken deskundigheid aanwezig. Zowel op het maritieme
vlak (mevrouw Orsel en de heer Marree), op het gebied van bemanning op schepen (de heer
Marree), op juridisch vlak (de heer Kuipers), op het financiële en HRM vlak (mevrouw Drent),
als op fiscaal vlak (de heer Boonstra) is kennis aanwezig. Daardoor is het bestuur in staat om
daadkrachtig, snel en goed gemotiveerd bestuursbesluiten te nemen op diverse gebieden.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ieder bestuurslid heeft het
recht tot het uitbrengen van een stem. In een bestuursvergadering worden
bestuursbesluiten met meerderheid van stemmen genomen. Buiten de officiële
bestuursvergadering is voor het nemen van rechtsgeldig bestuursbesluiten unanimiteit
vereist.
Bestuursvergaderingen vinden zo vaak plaats als de statuten vereisen en voorts als de
voorzitter of een ander bestuurslid dat wenselijk acht. In 2020 heeft het bestuur uitsluitend
digitaal en telefonisch overleg gevoerd.
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Bestuurlijk verslag
Het bestuur heeft, zoals onder hoofdstuk 1 al beschreven, in het verslagjaar zowel
telefonisch als digitaal overleg gevoerd. Zaken die van belang waren voor de stichting
werden door verschillende bestuursleden digitaal ter tafel gebracht.
Vervolgens werd door, of ten behoeve van, andere bestuursleden, gereageerd. Op die wijze
heeft het bestuur getracht de beperkte tijd waarover zij beschikt zo efficiënt mogelijk in te
delen, zonder de belangen en verplichtingen van de stichting uit het oog te verliezen.
In 2020 heeft zich een grote ramp voltrokken, de uitbraak van COVID-19 in december 2019
heeft een grote impact op de wereld. Deze pandemie is een ramp die zijn weergave niet
kent. De maritieme sector heeft lang voor erkenning gevochten voor deze beroepsgroep om
erkenning te krijgen dat zij werken in een vitale sector. Immers het transport over het water
is essentieel in de totale Supply Chain voor het bevoorraden van de wereld.
De Europese zeevarenden zagen hun inkomen gewaarborgd door diverse
overheidsmaatregelen. Echter, de niet-Europese zeevarenden, vooral de Filipijnse en
Russische zeevarenden op Nederlandse vlag schepen, krijgen alleen inkomen indien zij ook
daadwerkelijk aan boord zijn van een zeeschip. Door alle inreisbeperkingen, en het
ontbreken van erkenning dat zij als werknemer werkzaam zijn in een vitale sector, zaten
sommige zeevarenden ‘gevangen’ aan boord omdat de aflosser niet kan afreizen naar het
schip. Daardoor zaten de aflossers noodgedwongen en dus zonder inkomen thuis. Zoals
bekend zijn vele gezinsleden afhankelijk van het inkomen van de zeevarende en als gevolg
daarvan zaten hele families zonder inkomen.
Het bestuur van de stichting heeft er daarom voor gekozen om de zeevarenden die een
beroep doen op financiële ondersteuning in deze uitzonderlijke situatie te honoreren.
Diverse partijen, agenschappen, reders en managementorganisaties hebben een donatie
gedaan om de getroffen zeevarenden een financiële steun te verstrekken. De bijdrage van
het MFG Seafarersfund is € 60.000,- . Omdat de daadwerkelijke verrekening in januari 2021
heeft plaatsgevonden, is deze toezegging op de balasn opgenomen. De totale financiële
bijdrage door bovengenoemde partijen is $ 162.461,27.
Daarnaast kan de stichting melden donaties te hebben ontvangen van totaal € 50.000,- van
MF Shipping Group voor de jaren 2019 en 2020. Wij zijn hier dankbaar voor, waardoor het
werk van het MFG Seafareresfund kunnen continueren in bijzondere situaties.
Het bij de stichting aanwezige kapitaal zal verder in stand worden gehouden, zodat bij
rampen (als bedoeld in de doelomschrijving van de stichting) in de komende jaren (de jaren
ná 2020) voldoende geld aanwezig is om te gebruiken ten behoeve van projecten die
voldoen aan de doelomschrijving van het fonds of te doneren conform de doelstelling van
het fonds.
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Jaarrekening 2020

To the Board of MFG Seafarers Fund
FARMSUM

The compilation of the financial
statements 2020
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1. BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2020
Assets

31 December 2020
€

Cash at bank

Equity and liabilities

31 December 2019
€
80.490

32.408

80.490

32.408

31 December 2020
€

31 December 2019
€

Equity

20.490

32.408

Current liabilities
Contributions to be paid

60.000

0

80.490

32.408
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2. PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2020
2020

2019
€

Donations
Gross Result

€
50.000

0
0

64
61.854

64
0

-11.918

-64

Expenses
Costs
Gifts to projects
Nett Result
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3. EXPLANATIONS
General:
On November 8 2013 the Typhoon Haiyan tore across the central Philippine islands
resulting in an unprecedented disaster and chaos, killing thousands of people and driving
hundreds of thousands from their homes.
We were all deeply shocked when we saw the first images on the news channel. Again the
Philippines had to face a new disaster and this time they had to deal with one of the most
powerful storms ever recorded. Haiyan slammed into the central islands of the Philippines.
Palompon City, located in Leyte province of the Philippines, was severely damaged during
Typhoon (Haiyan). We, partners of the maritime industry, know this area very well because
many Philipino seafarers live in this part of the Philippines.
The goal of the foundation is to give either direct or indirect assistance for the benefit of
victims of nature disaster, environmental disaster or maritime disasters, related to the
maritime business regardless of differences in nationality, religion or belief, or race.
The Board of the foundation consists of the following members:
Karin Orsel
President
Wim Kuipers
Secretary
Astrid Drent
Treasurer
Hendrik Boonstra
Member
Marcel Marree
Member
The Board receives no remuneration for their work. Each member has the right to cast one
vote. A board decision shall be taken by majority vote. The Board accorded the compilation
of the financial statements 2020 at June 16th 2021, see enclose.
Projects:
As Mentioned in the last financial statements 2019, we paid the request for financial report
for the earthquake on the Island Mindanao in 2020, total $ 2.000,- (€ 1.854,16).
For 2020, due to Covid-19, a lot of Seafarers were not able to travel and go work on board of
the vessels, because of the international travel restrictions to spread the virus. No work
means no salary, where whole families depend on. To survive this disaster, the maritime
industry supported the families for an amount in total of $ 162.461,27. MFG Seafarersfund
participated for an amount of € 60.000,-. Due to administrative reasons, the payment was
effected in 2021.
The Board has decided to maintain the (remaining) capital to be available for future projects
regarding the goal of the foundation.

Accounting Principles:
The financial year 2020 equals the calendar year.
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BESTUURSBESLUIT

De ondergetekenden:

1.

Mevrouw. Karin Yvonne Orsel, voorzitter

2.

De heer Willem Jurjen Kuipers, secretaris

3.

Mevrouw Astrid Yvonne Drent, penningmeester

4.

De heer Marcel Marree, bestuurslid

5.

De heer Hendrik Boonstra, bestuurslid

Als eerste en huidige bestuursleden van de stichting MFG Seafarers Fund besluiten als volgt:
-

De jaarrekening 2020 van MFG Seafarers Fund is vastgesteld en akkoord bevonden

Farmsum, 16 juni 2021

…………………………………….
K.Y. Orsel

…………………………………….
W.J. Kuipers

…………………………………….
A.Y. Drent

…………………………………….
M. Marree

…………………………………….
H. Boonstra
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