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JAARVERSLAG 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van plannen maken voor de op termijn noodzakelijke restauratie van 

het achterschip van de Ludana. Belangrijkste plan van aanpak betreft niet het restauratieplan zelve 

maar het verkrijgen van de noodzakelijke fondsen. De kosten van de restauratie van het achterschip, 

het vervangen van de plastic ‘kont’, een aantal gangen en een deel van de kielbalk zullen, 

afhankelijk wat wordt aangetroffen wanneer de restauratie daadwerkelijk wordt aangevangen, 

minimaal 50.000 euro gaan bedragen. Gesponsorde deelname aan Amsterdam Sail 2020 en 

de activiteiten en het werven van nieuwe Gangmakers, een variant op onze Rentmeesters, 

moeten deze fondsen in 2020 bijeenbrengen zodat in het najaar van 2020 opdracht tot 

restauratie van de Ludana gegeven kan worden. 

Tegelijkertijd gaat de reguliere aandacht voor de lopende onderhoud van onze Oude Dame onverkort 

door. In het voorjaar van 2019 heeft de Ludana deels nieuwe verstaging gekregen en zijn de defecte 

keerkoppeling en motor gerepareerd, de laatste twee reparaties waren niet voorzien. Gedurende 

de winter heeft de vrijwillige schuur -en lakploeg haar weer van een mooie glanzende laklaag 

voorzien. In 2019 zijn een beperkt aantal vaartochten gehouden en heeft de Ludana deelgenomen 

aan een aantal evenementen waarbij zij als Admiraalschip aanwezig mocht zijn. Onze trouwe 

rentmeesters en donateurs hebben gelegenheid gehad de Ludana te bezoeken. Onder het genot 

van een hapje en een drankje hebben alle ‘Ludanezen’ elkaar ontmoet en zijn bijgepraat over 

de plannen en de voortgang daarvan. 

De Ludana heeft in 2019 ook haar onderdak gevonden in een schiphuis te Grou dat door een van 

onze Rentmeesters ter beschikking is gesteld. Het altijd onderdak zijn van de Ludana komt 

de instandhouding zeer ten goede, de meerkosten van de huur van het schiphuis worden 

ruimschoots gecompenseerd door het niet meer blootgesteld zijn aan weer en wind en vooral,  

op een zomerdag, aan de zon en het UV-licht. 

Ondanks een financiële tegenvaller met betrekking tot de reparatie van de keerkoppeling en de 

motor kunnen we het boekjaar 2019 met een batig saldo afsluiten en is het fonds voor de restauratie 
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door de Gangmakers met € 5.000 gevuld, maar behelst dit al een toezegging middels de bekende 

periodieke schenkingen van €25.000. 

Bij het publiceren van het jaarverslag is bekend dat vanwege alle Covid-19 maatregelen het vaarseizoen 

2020 van de Ludana is komen te vervallen en dat Sail Amsterdam geen doorgang heeft kunnen vinden. 

Daarmee is de geplande restauratie ook uitgesteld. Het bestuur beraadt zich over de wijze waarop 

de benodigde aanvullende fondsen alsnog geworven zullen worden. 

Aan een ieder die zijn of haar steun aan de instandhouding van de Ludana heeft gegeven zeg ik u 

namens het voltallige bestuur zeer veel dank. Waar de wind in de zeilen nu enigszins is gaan liggen,  

zal het bestuur een nieuwe koers uitzetten zodat onze Ludana binnen afzienbare tijd gerestaureerd  

en wel het ruime water weer kan bezeilen. 

Namens het bestuur van de Stichting Behoud Boeier,

Willem Cramer

Voorzitter
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BALANS (€)
 

Boeier Ludana 30.000,00 

Liquide middelen 17.031,39 

Vorderingen 925,00  

 

Totaal 47.956,39 

rEsultatenrekening 

Inkomsten

Donaties Rentmeesters 11.000,00  11.000,00

Donaties Gangmakers 5.000,00 5.000,00 

Donaties  2.175,00 4.250,00 

Vaardagen   -

Bijdragen boek   -

Totaal inkomsten 18.175,00 20.250,00

Uitgaven

Exploitatiekosten 11.000,00  15.580,56

Kosten vaardagen - 239,63 

Promotiekosten  2.000,00 1.046,65 

Kosten administratie en bestuur 300,00  432,15

Kosten boek   242,00

Totaal uitgaven 13.300,00 17.540,99

Resultaat 4.875,00 2.709,01

Overige activa 

 18.175,00 20.250,00

 

Eigen vermogen 42.956,39 

Restauratiefonds Gangmakers 5.000,00 

 

 47.956,39 

Publicatie financiËle verantwoording
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