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JAARVERSLAG 2022
 

Met trots presenteer ik namens het bestuur van de Stichting Behoud Boeier (SBB) 

de jaarrekening 2022. Gelukkig zijn we in het afgelopen jaar voor het eerst weer in  

rustiger Corona-vaarwater gekomen en hebben we dus de gelegenheid gehad om elkaar  

wat vaker te zien op en rond de Ludana. Maar ook en vooral omdat we in dit jaar 

de voorwaarden hebben kunnen scheppen om onze mooie oude dame van hout in 

het winterseizoen 23/24 te kunnen laten herstellen in haar oude glorie!

 

Mede dankzij de inspanningen van onze ruim 35 Rentmeesters en Gangmakers,  

maar ook door bijdragen van het Prins Bernhard Fonds, het Mondriaan Fonds én Stichting 

Goede Doelen Nh1816 en ondanks het feit dat er nog een dekkingstekort overblijft, heeft 

uw bestuur kunnen besluiten dat Ludana in het jaar dat ze haar 130ste verjaardag viert, 

wordt gerestaureerd (inclusief het van polyester ontdoen van het achterschip).

 

Na een brede uitvraag onder de daarvoor in aanmerking komende werven, is uiteindelijk 

besloten het werk te gunnen aan de werf van Peter  Schouten in Kortenhoef. Op 10 februari jl. 

werd daar de overeenkomst getekend en een glas geheven op de toekomst van de Ludana!

 

Het bestuur van de Stichting wil hierbij haar grote dank uitspreken aan allen die eraan  

hebben bijgedragen dat onze mooie boeier kan worden hersteld, dat geldt niet alleen 

onze Rentmeesters en Gangmakers en de ondersteunende fondsen, maar ook diegenen 

die tegen “vriendelijke” voorwaarden allerlei noodzakelijke ondersteuning hebben 

aangeboden, variërend van een overdekte ligplaats tot verzekeringen en zo meer.  

Die dank geldt ook de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten die ons al die jaren 

dispensatie heeft gegeven voor onze “minder authentieke” achterzijde en daarmee 

de tijd heeft geboden tot werving van de middelen.

 

Namens het bestuur van de Stichting Behoud Boeier,

Willem Cramer

Voorzitter
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BALANS (€)

Activa 
 2022 2021

Boeier Ludana 30.000,00 30.000,00 

Liquide middelen 52.781,95 31.482,59 

Vorderingen 7.000,00 1.000,00 

Totaal 89.781,95 62.482,59

passiva 
 2022 2021

Eigen vermogen 59.781,95 42.482,59

Restauratiefonds Gangmakers 30.000,00 20.000,00 

Totaal 89.781,95 62.482,59

Niet uit balans blijkende verplichtingen

Te ontvangen periodieke schenkingen

Gangmakers 4.000,00

Rentmeesters 15.000,00

Toezeggingen Fondsen voor restauratie

Prins Bernhard Fonds 25.000,00

Mondriaan Fonds 50.000,00

Nh1816 10.000,00
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Publicatie financiËle verantwoording
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verlies & winstrekening (€)

 Realisatie 2022 Realisatie 2021 

Inkomsten

Donaties Rentmeesters  27.000,00  8.000,00

Donaties Gangmakers  10.000,00 12.000,00

Donaties  750,00 780,00 

Vaardagen - -

Bijdragen boek 90,00 60,00

Totaal inkomsten  37.840,00 20.840,00

Uitgaven

Exploitatiekosten  7.584,10  4.986,57

Kosten vaardagen 1.026,72 350,68

Promotiekosten 272,00 250,69 

Kosten administratie en bestuur 221,65 395,44

Kosten boek 1.436,17 -

Totaal uitgaven  10.540,64 5.983,38

Resultaat  27.299,36 14.856,62
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