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2021, wederom een vreemd jaar
Verleden jaar schrevenwe: “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! Helaas was 2021
een jaar met “lock downs”, een gesloten expo en nagenoeg niet samenwerken.

We konden met vier containers een nieuw
bezoekerscentrum neerzetten. Deze
Expo-ruimte met verplaatsbare panelen
voldoet goed. Dan moet je wel open
mogen van de overheid.

De tuigploeg werkte op afstand gestaag
door aan het lopende en staande want.
De 4.8 kilometer touwwerk werk werd op
maat gemaakt. Bindsels gewikkeld en
blokken ingeschoren.

De laatste hand werd aan de stengen en
de ra’s gelegd. De rondhouten kwamen
op een oor na klaar.

De sociale contacten, reden voor
sommigen om aan ons project mee te
werken, bleven grotendeels uit.
De jaarlijkse barbecue werd weer afgelast
en het vrijwilligersuitje ging niet door.
Voor de tweede keer verviel ook het
einde-jaarsfeest. Heel jammer allemaal!
We kijken vol verwachting uit naar
activiteiten met elkaar in 2022.

Het hoogtepunt van het jaar was het
verhalen naar de winterplaats voor het
Stadhuis in de Noorderhaven. In plaats
van stuurboord uit gingen we bakboord
uit, Met toestemming van Verkeer en
Waterstaat mochten we even voelen en
ervaren hoe het schip op de motor voer.

We waren los! Glunderend voer de ploeg
een uur later de haven in. Het schip
reageerde zeer voorspoedig op motor en
roer. Het leek bijna een zegetocht.

Financieel was het jaar door Corona weer
aantoonbaar slecht. De donaties en giften
bleven uit en de opbrengsten uit het
Bezoekerscentrumwaren helaas weer net
zo laag als in 2020.

Kunnenwe in 2022weer volop aan de
slag?We zien ernaar uit! Kunnenwe
echte proefvaarten gaan maken?
We duimen ervoor!
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Jaarrekening 2021

Balans

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Witte Swaen 35.574 35.574 Eigen vermogen 8.565 10.611

Deelneming 1.596 1.596 Resultaat -921 -2.046

7.644 8.565

Debiteuren 0 85 Voorziening 64.299 134.074

Vorderingen (*3) 0 24.000  dotatie (*2) 0 0

 vrijval (*2) -22.000 -69.775

Liquide Middelen 42.299 64.299

 betaalrekening 5.769 1.605

 spaarrekening 7.001 10.001

 paypal 3 3 Overlopende passiva 0 0

 kas 0 0 Crediteuren 0 0

49.943 72.864 49.943 72.864

Winst- en Verliesrekening

2021 2020

Baten

Donaties & giften 14.552 14.010

Dekbalken, tuig etc. 3.000 0

Verkopen overig 75 175

Opbrengsten BC 2.412 (*1) 1.421 (*1)

Bijdrage provincie 0 24.000 (*3)

20.039 39.606

Lasten

Inkopen werf 20.028 43.368

Kosten terrein 0 18.517

Kosten gebouw en inrichting 14.153 36.342

Dotatie voorziening

Vrijval voorziening -22.000 (*2) -69.775 (*2)

Inkopen BC 1.793 5.393

Kosten loterij 0 385

Verzekeringen 1.642 1.867

Water/electra 2.001 2.134

Algemene kosten 2.986 3.146

Bankkosten 357 275

20.960 41.652

Resultaat -921 -2.046

(*1) Bezoekerscentrum: opbrengsten winkel + giften

(*2) Kosten te maken in 2021: t.b.v. afbouw van het schip

(*3) Nog te ontvangen van provincie Friesland


