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JAARVERSLAG 2021

 

2021 gaat de boeken in als het ‘tweede corona-jaar’ en had in die hoedanigheid veel invloed op 

het (letterlijke) reilen en zeilen van boeier Ludana. Hoewel de restricties gedurende de zomer 

- het hoogtepunt van het vaarseizoen - grotendeels werden losgelaten, was het allemaal 

‘a little too late’ om het gebruikelijke programma te kunnen uitvoeren. Veel evenementen 

gingen toch niet door, de anderhalvemetermaatregel bleek onuitvoerbaar op een boeier, 

terwijl men over het algemeen toch wat huiverig was om bij elkaar te komen.  

 De Houten Reünie in Heeg ging weliswaar door, maar harde wind gooide roet in het eten: 

het admiraalzeilen werd afgebroken en de wedstrijden op de dag erna werden afgelast. 

Boeier Ludana was tevens aanwezig bij de rond- en platwedstrijden op de Wijde Ee. 

Ook hier speelden de weersomstandigheden een hoofdrol. Als echte zeiler hoor je niet te mekkeren 

over het weer, maar frustrerend was het wel. De ene dag zeer warm, de andere dag veel regen 

en op beide dagen nauwelijks wind waardoor Ludana eigenlijk niet vooruit te branden was. 

Maar als je íets leert op een negentiende-eeuws houten zeilschip is het mentale weerbaarheid, 

dus de Ludana-crew hield zich kranig en won pardoes de prijs ‘voor het schoonste geheel’. 

Dit zorgde voor een zeer feestelijke stemming ondanks de weersomstandigheden.  

Omdat er weinig werd gevaren en Ludana voornamelijk in haar veilige schiphuis lag,  

was er nauwelijks onderhoud nodig. Een klein elektrisch probleem kon snel worden opgelost.  

Het bestuur richt zich - na het tamme 2021 - op de tijd die komen gaat. Gelukkig weten we ons 

nog steeds gesterkt in uw steun. Dankzij de uitbreiding van het aantal begunstigden sluiten we 

het boekjaar 2021 met een batig saldo af en is de reservering voor de restauratie toegenomen. 

We hopen in 2022 onze oude vrienden opnieuw te ontmoeten én nieuwe te maken. Óf dat ook 

daadwerkelijk zal lukken, hangt vanzelfsprekend ook af van de ontwikkelingen rond de Oekraïne. 

Namens het bestuur van de Stichting Behoud Boeier, 

Willem Cramer 

Voorzitter 
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BALANS (€)

Activa 
 2021 2020  

Boeier Ludana 30.000,00 30.000,00 

Liquide middelen 31.482,59 17.621,17 

Vorderingen 1.000,00 109,98 *  

Totaal 62.482,59 47.731,15 

passiva 
 2021 2020  

Eigen vermogen 42.587,57 36.731,15 

Restauratiefonds Gangmakers 20.000,00 11.000,00 

Totaal 62.587,57 47.731,15 

Niet uit balans blijkende verplichtingen
 

Te ontvangen periodieke schenkingen

Gangmakers 5.000,00

Rentmeesters 15.000,00

*  Deze post is gecorrigeerd vanwege foutieve opname vordering in 2020, 
het eigen vermogen is met dezelfde correctie aangepast.
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Publicatie financiËle verantwoording
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resultatenrekening (€)

 

 Begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020 

Inkomsten

Donaties Rentmeesters 8.000,00 8.000,00  15.000,00

Donaties Gangmakers 12.000,00 12.000,00 6.000,00

Donaties 1.000,00 780,00 516,15 

Vaardagen -  - -

Bijdragen boek 250,00  60,00 118,20

Totaal inkomsten 21.250,00 20.840,00 21.634,35

Uitgaven

Exploitatiekosten 10.000,00 4.986,57  14.027,9

Kosten vaardagen - 350,68 - 

Promotiekosten  500,00 250,69 257,77 

Kosten administratie en bestuur 500,00  395,44 605,51

Kosten boek 250,00  0,00 186,95

Totaal uitgaven 11.250,00 5.983,58 15.078,17

Resultaat 10.000,00 14.856,42 6.556,18

stichting behoud boeier | jaarREKENING 2021


