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2020, een vreemd jaar
Het ronddolend Coronavirus trof ook Harlingen en een van onze vrijwilligers.
Zijn overlijdenwas een grote schok. In 2020 kwam de bouwvan deWitte Swaen
nagenoeg stil te liggen. Met een klein ploegje werd er in het Bezoekerscentrum aan
de tuigage gewerkt. Zo’n 4,8 kilometer staand en lopendwant is best een hele klus.

Al snel bleek dat het bezoekerscentrum
niet kon draaien in Coronatijd.
De anderhalve meter was niet te doen en
maximaal 3 personen per keer rondleiden
is heel weinig. Geen bezoek betekent
geen inkomsten.

Met vier containers en een paar
enthousiaste bouwers kon de opzet voor
een nieuwe expositieruimte worden
gerealiseerd. Het grondwerk op het
terrein viel tegen. Er zit van alles in de
grond. Zware betonnen dwarsbalken,
plakkaten asfalt en heel veel rommel.

Dankzij de Provinciale bijdrage konden we
de benodigde materialen aankopen.
Zolang het weer het toeliet werd er aan
de Expo-ruimte gewerkt.

De “Tuigploeg” werkte in het oude
Bezoekerscentrum gestaag door, zolang
de kou buiten de deur bleef. Ook werd er
aan de blokken (voor landrotten katrollen)
gewerkt. Een aantal vrijwilligers deed dit
thuis in hun eigen werkplaats.

De sociale contacten, een reden voor
sommigen om aan ons project mee te
werken, bleven uit. De jaarlijkse barbecue
werd afgelast en het vrijwilligersuitje ging
niet door. Voor de eerste keer verviel ook
het einde-jaarsfeest. Heel jammer
allemaal! We kijken vol verwachting uit
naar activiteiten met elkaar in 2021.

Financieel was het jaar door Corona
aantoonbaar slechter. De donaties en
giften waren €10.000 minder en de
opbrengsten uit het Bezoekerscentrum
waren € 15.000 minder...

Wat gaat 2021 ons brengen? Mogenwe
voluit aan de slag of zijn er dan nog
beperkingen van overheidswege?
We zijn rijk met onze enthousiaste
vrijwilligers.Wewillen met elkaarweer
aan het werk! In het jaarverslag van
volgend jaar meer hierover!
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Jaarrekening 2019

Balans

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019

Witte Swaen 35.574 25.410 Eigen vermogen 9.348 8.456

Deelneming 1.596 1.596 Resultaat -783 892
8.565 9.348

Debiteuren 85 35 Voorziening 134.074 73.074

Vorderingen 32.775 (*3)  dotatie (*2) 0 61.000
 vrijval (*2) 61.000 0

Liquide Middelen 73.074 134.074

 betaalrekening 1.605 39.958

 spaarrekening 10.001 77.000
 paypal 3 830 Overlopende passiva 0 394

 kas 0 250 Crediteuren 0 1.263

81.639 145.079 81.639 145.079

Winst- en Verliesrekening
2020 2019

Baten

Donaties & giften 14.010 23.769

Dekbalken, tuig etc. 0 215
Verkopen overig 175 315

Opbrengsten BC 1.421 (*1) 16.448 (*1)

Bijdrage provincie 24.000 96.000

Opbrengst loterij 0 29.584
39.606 166.331

Lasten

Inkopen werf 34.593 72.533
Kosten terrein 18.517

Kosten gebouw en inrichting 36.342

Dotatie voorziening 61.000 (*2)

Vrijval voorziening -61.000 (*2)

Inkopen BC 5.393 19.634
Kosten loterij 385 3.272

Verzekeringen 1.867 2.186

Water/electra 2.134 1.884

Algemene kosten 1.883 4.555
Bankkosten 275 375

40.389 165.439

Resultaat -783 892

(*1) Bezoekerscentrum: opbrengsten winkel + giften

(*2) Kosten te maken in 2020: t.b.v. afbouw van het schip

(*3) Nog te ontvangen van leverancier (€8.775) en van provincie Friesland (€24.000)
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