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JAARVERSLAG 2020

De Stichting Behoud Boeier heeft in 2020 uiteraard te maken gehad met de gevolgen van het 

COVID-19 virus. Er is nauwelijks gevaren met Ludana. Het hoogtepunt voor zeilminnend Nederland 

had het afgelopen jaar natuurlijk SAIL Amsterdam moeten zijn; dat ging om begrijpelijke redenen niet 

door. Dit betekende voor de Stichting een financiële tegenvaller omdat er voor de fondsenwerving 

ten behoeve van de restauratie was gerekend op het commercieel inzetten van Ludana tijdens 

het evenement.

Het in stand houden van het schip heeft vanzelfsprekend onze tijd en aandacht gekregen en de jaarlijkse 

lakbeurt is uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal modificaties aangebracht, waaronder het aanpassen 

van het contragewicht aan de mast zodat het strijken ervan nu een eenvoudige handeling is geworden.

Door behoudsorganisatie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is vanwege 

de uitgestelde restauratie van het achterschip dispensatie verleend tot en met 2022. Hierdoor behoudt 

Ludana in ieder geval tot die tijd haar status als varend cultureel erfgoed. Dankzij de steun van onze 

rentmeesters en gangmakers - en de verwachting dat we nog meer liefhebbers aan ons kunnen 

binden - is het streven de restauratie in 2021 in het derde kwartaal uit te gaan voeren. Het bestuur 

is actief op zoek naar aanvullende fondsen om de noodzakelijke € 100.000 bij elkaar te krijgen.

Dankzij de uitbreiding van het aantal begunstigden sluiten we het boekjaar 2020 met een batig saldo  

af en is de reservering voor de restauratie toegenomen.

Uit verschillende archieven duiken nog steeds publicaties en foto’s van het schip op. We krijgen steeds 

meer inzicht in de rijke historie van Ludana. Het met elkaar in stand houden van onze Houten Dame 

vervult ons met trots en we zijn een ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd, zeer dankbaar!

Namens het bestuur van de Stichting behoud Boeier,

Willem Cramer

Voorzitter
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BALANS (€)

Activa 
 2020 2019  

Boeier Ludana 30.000,00 30.000,00 

Liquide middelen 14.587,57 17.031,39 

Vorderingen 9.000,00 925,00  

Totaal 53.587,57 47.956,39 

passiva 
 2020 2019  

Eigen vermogen 42.587,57 42.956,39 

Restauratiefonds Gangmakers 11.000,00 5.000,00 

Totaal 53.587,57 47.956,39 

Niet uit balans blijkende verplichtingen
 

Te ontvangen periodieke schenkingen

Gangmakers 12.000,00

Rentmeesters 27.000,00 
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Publicatie financiËle verantwoording



- 3/3 -

resultatenrekening (€)

 

 Begroting 2020 Realisatie 2020 Realisatie 2019 

Inkomsten

Donaties Rentmeesters 40.000,00 15.000,00  11.000,00

Donaties Gangmakers 10.000,00 6.000,00 5.000,00 

Donaties  - 516,15 4.250,00 

Vaardagen -  - -

Bijdragen boek 250,00  118,20 -

Totaal inkomsten 50.250,00 21.634,35 20.250,00

Uitgaven

Exploitatiekosten 10.000,00 14.027,94  15.580,56

Kosten vaardagen - - 239,63 

Promotiekosten  500,00 257,77 1.046,65 

Kosten administratie en bestuur 500,00  605,51 432,15

Kosten boek 250,00  186,95 242,00

Totaal uitgaven 11.250,00 15.078,17 17.540,99

Resultaat 39.000,00 6.556,18 2.709,01
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