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Voorwoord 

         

Beste leden, 

Hiervoor ziet u het jaarverslag van 2020. Door de omstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende regelgeving van onze overheid hebben de een moeizaam jaar achter de 
rug. Maar ondanks de beperkingen zijn wij erin geslaagd de vereniging toch in beweging 
te houden en ook door deze lastige tijd heen te loodsen. Ook al zijn we er nog niet, wij 
blijven allerlei zaken zo goed en zo kwaad als het gaat bijhouden, het besturen gaat door. 

We geven u als roeier de ruimte om binnen de gestelde kaders van onze roeisport te 
genieten. De “gezelligheid” is het punt dat we met z’n allen heel erg missen. Dit houd NIET 
in dat we jullie vergeten. We staan te popelen om de komende versoepelingen die er 
komen door te voeren, zodat alles weer snel naar het ‘normale’ gaat komen . Wij weten dat 
u dat ook zo voelt. 

Als bestuur hopen we dan ook dat we zeer binnenkort de eerste benodigde stapjes 
kunnen zetten om met elkaar onze roeisport te kunnen beoefenen en de onderlinge 
contacten weer aan te halen en elkaar weer vaker te kunnen zien. En dan de roei-/
verenigingsband met elkaar te versterken en zo met elkaar weer een sterke toekomst op 
te bouwen. 

“LEKKER SAMEN MET ELKAAR !” 

Bestuurlijk word je door deze periode afgestompt, maar met elkaar willen we het beste 
voor de vereniging. Om samen met u in de toekomst aangesloten te blijven bij een 
bloeiende vereniging, die er is voor een ieder. 

Veel leesplezier en ik zie u graag bij de digitale ledenvergadering op 23 April 2021. 

Frans Kat 

voorzitter PRV de Where 
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Hoofdstuk 1: Bestuur, organisatie, leden en boten 

Bestuur        
Voorzitter      Frans Kat 

Vice-voorzitter    Jaap Nijman 

Penningmeester    Kees Dijst  

Secretaris     Jeannine Kooistra  

Tweede penningmeester   Erik de Jong  

Ledensecretaris    Diane Groot 

Instructiecommissaris   Jaap Nijman 

Materiaalcommissaris   Denis du Cloo  

Wedstrijdcommissaris   Riet van Straten  

Toercommissaris    Pieter Schmal 

Botenhuiscommissaris   Rob de Wit 

Sooscommissaris    René Otsen / Sanneke Franker 

Vrijwilligerscommissaris   Mieke van der Putte 

Contactpersonen    
Coördinator veiligheid   Dick Kniepstra 

Vertrouwenspersonen   Romke de Vries 

      Ingrid Sitters  

Redactie/PR     Sanneke Franker 

Webmaster     Peter Spiegelenburg 

Coördinator clubkleding   Marianne Kat 
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Het algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar 11 keer vergaderd. Normaalgesproken 
gaan onze vergaderingen over onderwerpen als onderhoud van gebouw en materiaal, 
aankopen van boten en ander materiaal, af- en aantreden van bestuursleden en 
activiteiten op onze jaarkalender. In 2020 stonden bijna alle vergaderingen in het teken 
van corona en de telkens wisselende voorschriften waar we ons aan moeten houden. 
Daarom hebben we wat meer vergaderd, ook ad hoc na weer een nieuwe persconferentie. 
We kunnen als bestuur ook niet meer bij elkaar komen. Na verschillende diensten te 
hebben geprobeerd, zijn we gaan vergaderen via Zoom. Het was even wennen, maar nu 
kunnen we er allemaal goed mee overweg en de vergaderingen zijn prettig.  

De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar hebben we afgelast. In het najaar hebben 
we onze eerste digitale algemene ledenvergadering gehouden, ook via Zoom. Dat werkte 
prima en we verwachten in het voorjaar weer digitaal te gaan vergaderen met onze leden. 

Leden 

Het aantal donateurs is per 1 januari 2021: 21. 

Senioren Junioren Totaal

Leden per 1 januari 2019 168 22 190

Nieuwe leden 19 11 30

Opzeggingen / overlijden -26 -12 -37

Doorstroom junior naar senior 1 -1

Leden per 1 januari 2020 163 20 183

Nieuwe leden 7 12 19

Opzeggingen 20 10 30

Doorstroom junior naar senior 0 0

Leden per 1 januari 2021 150 22 172
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Contributiebedragen 2020 

De contributiebedragen in het jaar 2020 bedroegen: 

Communicatie 

In 2020 is er door de coronacrisis weinig werk geweest als het gaat om het vullen van 
sociale media, of het scherm in de soos. Toch zijn er 21130 directe bezoekers op de 
website geweest. Dit is mede doordat er in de Whereflits gebruik wordt gemaakt van 
linkjes die kunnen worden aangeklikt. Deze linkjes komen uit op de website. Door deze 
aantallen blijkt dat de site een goede plek is die we in 2021 nog meer willen gaan 
benutten. 

Op dit moment hebben we als het gaat om social media de volgende kanalen: 

- Algemene Facebook pagina: https://www.facebook.com/PRVdeWhere 

- Instagram: https://www.instagram.com/prvdewhere/ 

- Instagram jeugdpagina (al heel lang niet bijgehouden): https://
www.instagram.com/dewherejeugd/ 

- Twitter: https://twitter.com/PRVdeWhere 

Na evaluatie is er besloten om vanaf 2021 de facebookpagina te gebruiken als kanaal 
voor allerlei doeleinden en clubweetjes, en de twitter en Instagram voor evenementen, 
wedstrijden en tochten. De Instagram voor de jeugd laten we voor wat het is.  

Veiligheid 

Er zijn in 2020 geen veiligheidsplannen bij de veiligheidscoördinator ingediend. 

Vertrouwenscontactpersonen 

De vereniging kent twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). In het jaar 2020 is Romke de 
Vries de vaste VCP geweest. Gedurende het jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden. 
Marijke Visser is gestopt en Ingrid Sitters heeft deze taak overgenomen. Vanwege de 
situatie rondom Covid-19 heeft Ingrid de cursus nog niet gedaan in dit verslagjaar. 

Senioren Junioren

Regulier lidmaatschap € 235,72 € 181,50

Gezinslid € 169,73 € 149,50

KNRB-contributie € 38,27 € 21,50

Entrée € 20,00 € 15,00

Donateur € 21,00 n.v.t
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De gegevens van de VCP staan op de website: https://www.prvdewhere.nl/de-where/
vertrouwens-contact-personen. Hier kan iedereen het mailadres en het telefoonnummer 
vinden waar een eventuele melding kan worden gedaan. 

Meldingen zijn altijd vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend 
oor en kan bemiddelen in een conflict.  

Ook kan de VCP advies uitbrengen aan het bestuur en preventieve acties ondernemen.  

In 2020 is de VCP niet benaderd. 
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Botenverbruik per type 

Naam type Bouw-
jaar

aantal 
pers. Gewicht 2020 2019 2018 2017 2016

Bevoegdheid 1 - Basis / Wherry

Eend W1+ 1983 2 nvt 24 26 27 46 43

Meerkoet W1+ 1969 2 nvt 14 61 63 76 91

Alk W2+ 2011 3 nvt 28 65 85 107 124

IJsvogel W2+ 2017 3 nvt 40 67 68 - -

Casarca W2++ 2008 4 nvt 38 22 12 18 15

Jisperveld W2++ 1988 4 nvt 29 98 103 57 30

Lepelaar W2++ 2001 4 nvt 28 55 35 88 48

Pijlstaart W2++ 1999 4 nvt 2 44 29 46 28

Stormvogel W2++ 2019 4 nvt 2 24 3 - -

Waterhoen W2++ 1987 4 nvt 20 40 50 67 96

Bevoegdheid 2 - Scull / C-materiaal

Jan van Gent C2x+/C3x 2014 3 nvt 58 68 59 55 81

Rietgans C2x+/C3x 1995 3 nvt 67 71 110 118 125

De Haal C3x+ 2009 4 nvt 61 126 134 135 150

Overwhere C3x+ 2003 4 nvt 20 96 105 120 101

Jubilot C4x+ 1983 5 nvt 14 32 26 33 35

Sapmeer C4x+ 1994 5 nvt 33 61 44 43 29

Wijdewormer C4x+ 2012 5 nvt 86 153 136 135 166

Wheermolen B4x+ 2000 5 nvt 19 18 21 26 23

Purmer 4x+ 1973 5 < 75 9 - 10 11 16

Watergang 4x+ 2012 5 < 90 12 19 35 28 43

Bevoegdheid D/H Ploegroeien Jeugd

Waterland JC4x+ 1976 5 < 60 10 4 8 15 20

Bevoegdheid 3 - Oars / Boord

Tweemin 2- 1980 2 ±80 8 20 - - -

Schermer C2+ 1977 3 nvt 0 1 11 8 10

Nieuwersluis 2+ 1960 3 nvt 3 10 11 0 7

Beemster C4+ 1973 5 nvt 2 34 18 13 14

Barnegat 4+ 1990 5 < 100 0 7 2 2 2
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Purmerend 8+ 2008 9 70-80 2 1 3 3 21

Oud Purmerend 8+ 1991 9 < 100 3 9 22 38 48

Bevoegdheid 4 - C1

Kuifeend C1 2013 1 nvt 139 96 106 77 117

Tureluur C1 2012 1 nvt 97 26 44 18 50

Linde Volans 2014 1 nvt 14 9 7 6 8

Zwaluw C2x 2013 2 nvt 58 49 50 49 71

Bevoegdheid 5 - Skiff

Dorado 1x 2009 1 40-55 20 27 27 28 31

Kat 1x 2007 1 40-55 28 27 20 24 22

Kees 1x 1999 1 40-55 16 28 20 26 22

Muis 1x 2007 1 40-55 0 36 25 28 44

Toy 1x 2002 1 40-55 20 28 13 31 31

Nova 1x 2015 1 50-65 27 110 110 131 111

Cassiopeia 1x 2020 1 55-70 32 - - - -

Aquarius 1x 2000 1 55-70 1 8 46 20 43

Aries 1x 1992 1 55-70 0 0 2 7 8

Mercurius 1x 2005 1 55-70 2 2 24 7 45

Ophiuchus 1x 2011 1 55-70 14 26 54 28 29

Orion (oud) 1x 2004 1 55-70 - 30 13 15 45

Orion (nieuw) 1x 2020 1 55-70 25 - - - -

Pluto 1x 1990 1 55-70 0 0 6 6 4

Virgo 1x 1994 1 55-70 0 0 0 4 6

Vos 1x 2011 1 55-70 7 33 12 21 32

Phoenix 1x 2010 1 60-75 17 115 97 90 104

Sirius 1x 2018 1 65-83 197 61 51 - -

Izar 1x 2017 1 ±80 91 26 - - -

Pegasus 1x 2010 1 75-85 1 39 49 55 120

IJdoorn 1x 1994 1 75-90 23 17 31 21 28

Sagittarius 1x 2002 1 75-90 29 34 35 12 28

Taurus 1x 1979 1 75-90 26 30 38 46 69

Pulsar 1x 2015 1 85-100 52 20 28 69 31

Naam type Bouw-
jaar

aantal 
pers. Gewicht 2020 2019 2018 2017 2016
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Gemini 2x 2002 2 < 60 6 12 12 1 7

Volans 2x 2008 2 < 60 9 8 16 6 14

Polaris 2x 2016 2 60-70 30 68 48 56 45

Dolfijn 2x 2013 2 60-80 98 91 92 112 143

Twins 2x 2010 2 75-90 30 56 40 42 59

Tienvoorvier 4x- 1996 4 < 100 92 73 73 73 71

Bevoegdheid 6 - Wedstrijdbevoegdheid

Aquila 1x 2007 1 60-75 18 26 16 20 33

Kleine Beer 1x 1989 1 60-75 57 48 43  -   2

Lynx 1x 2017 1 ±80 102 25 - - -

Pyxis 1x 2009 1 75-90 62 47 48 35 64

Septem Triones 1x 1991 1 75-90 69 26 29 71 37

Where 2x 1978 2 75-90 25 81 24 48 69

Stinkevuil 4x+ 2008 5 < 90 9 11 0 5 4

Naam type Bouw-
jaar

aantal 
pers. Gewicht 2020 2019 2018 2017 2016
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Hoofdstuk 2 Verslagen van de Commissies 

Materiaalcommissie 

In een jaar waarin er met veel beperkingen toch af en toe geroeid kon worden, viel het 
aantal schades achteraf gezien gelukkig mee. Er waren geen geen grote reparaties nodig. 

Lichte schades door vlotcontact worden nu voorkomen door dat we over de gehele lengte 
van het vlot een stootrubber hebben geplaatst.  

Verder zijn er wat schades ontstaan door "anders" gebruik van enkele boten. Niet iedere 
houten boot is geschikt om in een bokje te leggen omdat de spanning op de huid van de 
boot kan leiden tot scheuren.  

Door sluiting van ons clubgebouw is een volle bezetting in de materiaalcommissie op de 
dinsdag niet mogelijk geweest. Een enkeling heeft onze riemen opnieuw in de lak gezet. 
Fijn dat dat gewoon door is gegaan. 

Ook zijn de riggers van de scullacht binnen gekomen en gemonteerd. Hopelijk kunnen we 
in 2021 gebruik maken van de scullgeriggerde Oud Purmerend. 

in 2020 hebben we een aantal oude boten kunnen verkopen. Zou hebben de Beemster, 
de Gors en de Orion (oud) een nieuwe eigenaar gekregen. 2 nieuwe skiffs, de Orion en de 
Cassiopeia, zijn toegevoegd aan de vloot waardoor we het geheel weer op een kwalitatief 
hoger niveau hebben gekregen.  

Door het jaar heen zijn we ook gestart met het renoveren van de werkplaats. De boel 
wordt geïsoleerd en strak getrokken. We zijn op de helft en het resultaat mag er zijn.   

Tot slot is 2020 ook het jaar geweest waarin enkele commissieleden ons zijn ontvallen. 
Commissieleden die jaren lang actief zijn geweest in het onderhoud van onze vloot. We 
gaan ze missen en ze zullen in onze herinneringen blijven. 

Denis du Cloo (materiaal@prvdewhere.nl) 

Clubgebouw, botenhuis 

Wat begon 2020 mooi en goed tot in maart Covid19 om de hoek kwam kijken. Dit virus 
gooide alles op z’n kop. Hierdoor is het afgelopen jaar niet veel gedaan in en om het 
clubgebouw.  

Achter de schermen zijn we bezig geweest met wat we in 2021 willen gaan doen. Zoals 
jullie misschien hebben gemerkt zijn in de kleed- en fitnessruimtes de oude tl-buizen 
vervangen door led-buizen. 

Rob de Wit (clubgebouw@prvdewhere.nl) 
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Instructiecommissie 

In het afgelopen jaar hebben we gewoon veel te weinig nieuwe leden kunnen opvangen. 
Na een eerste contact via mail of telefoon zijn er een aantal nog wel een paar keer op de 
club geweest. Maar uiteindelijk was roeien en les geven het bijna onmogelijk, met als 
resultaat een lijstje met bijna 16 mensen die voorlopig geen lid zijn geworden maar die 
we wel mogen benaderen als er weer meer mogelijk is.  

Begin 2020 hadden we ook weer instructie voor de instructeurs georganiseerd, maar daar 
hebben we ook de tweede avond van moeten afzeggen.  

Gelukkig hebben we wel een behoorlijk aantal leden enthousiast kunnen maken voor de 
C1 en deze boten zijn dan ook gelijk veel populairder geworden. En ook de skiffinstructie 
is beperkt doorgegaan, maar hopelijk zijn er dit dit jaar een aantal leden die na de C1 het 
skiffroeien willen oppakken. 

 Ik hoop echt dat we in 2021 wel veel nieuwe mensen kunnen opvangen en roeien mogen 
leren. We zullen dan ook weer een beroep moeten doen op ervaren roeiers die voor of na 
hun eigen uurtje roeien als vrijwillig instructeur willen meehelpen. Instructie geven en 
nieuwe leden wegwijs maken binnen de vereniging is gewoon echt heel leuk. 

 Iedereen weer enorm bedankt voor de hulp en medewerking. 

Jaap Nijman (instructie@prvdewhere.nl) 

Jeugdcommissie 

Instructie aan de jeugd wordt gegeven door onze enthousiaste groep jeugdinstructeurs. 
Deze jeugdinstructeurs zijn een groep actieve jeugdleden en jongvolwassenen en geven 
op de woensdagavond in de zomer skiff-les en op de zaterdag in de winter ploegroeien. 

Dit jaar was een net iets ander jaar dan voorgaande jaren, maar dat mag de pret niet 
bederven. In maart sloten alle sportverenigingen, waardoor een aantal activiteiten niet 
door hebben kunnen gaan. Gelukkig mocht er in mei alweer jeugd tot 18 jaar naar de 
sportverenigingen komen. Wel waren er wat eisen gesteld waarmee wij moesten leren 
omgaan, maar dat is goed gegaan, het maakte het natuurlijk een stuk makkelijker dat 
roeien een buitensport is. 

Hierdoor heeft de jeugd vanaf mei weer leuk geroeid onder begeleiding van de 
instructeurs. En kon er in samenwerking met SPURD in de zomervakantie een aantal roei-
sessies georganiseerd worden voor jeugd en jongeren die interesse hebben in roeien. 
Hieraan hebben we ook een paar nieuwe leden overgehouden die nu enthousiaste 
roeiers zijn geworden. 

Na de zomervakantie was het voor een aantal leden tijd om af te roeien in de skiff, en ze 
hebben dat allemaal succesvol behaald! Vlak na het afroeien waren de jeugdwedstrijden 
gepland die helaas niet door konden gaan, want veiligheid gaat boven alles.  

Wanneer de avonden korter worden en de dagen kouder gaan wij over tot het 
winterseizoen en dan wordt er weer in ploegverband geroeid. Dit was ook mogelijk, 
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omdat de jeugd vooral bestaat uit roeiers onder de 18 jaar. De instructeurs boven de 18 
konden gelukkig wel meefietsen op de kant. 

Aan het einde van 2020 was de oliebollentocht, een tocht die elk jaar weer een leuke 
activiteit is om het jaar mee af te sluiten. Met wat kleine aanpassingen is dit op een leuke 
en verantwoorde manier verlopen. 
Al met al was 2020 een interessant maar leuk jaar om in te roeien. 

Jeroen Vos (jeugd@prvdewhere.nl) 

Wedstrijdcommissie 

Helaas clubgenoten, dit is een verslag van een jaar waarin geen wedstrijden zijn gevaren. 
Het is bekend dat COVID-19 de grote stoorzender was.  

Eind maart 2020 stond de start van het roeiseizoen gepland, maar een paar dagen 
daarvoor gingen we in lockdown en we zijn er, met een korte onderbreking in de zomer, 
tot op heden niet meer uit gekomen.  

Eind september stond de jeugdwedstrijd op het programma maar die ging ook niet door.  

Wat nu? 

We willen zeker vooruit kijken. Zodra het kan zullen we starten met de 0-meting. Iedereen 
kan hieraan meedoen, zowel individueel als in ploegverband met elk type boot. Het gaat 
daarbij niet om winnen, maar om meedoen en vooral het plezier met elkaar. Ik hoop dat 
we nog voor de zomervakantie de 0-meting kunnen organiseren. 

Houd moed, het komt goed. 

Riet van Straten (wedstrijden@prvdewhere.nl) 

Toercommissie 

Er valt weinig te melden over 2019: alle toertochten (de Voorjaarstocht, de Waterlandtocht 
en de Zomaaravondtocht) konden niet doorgaan. Ook voor het huren van boten voor een 
tocht bij onze vereniging door roeiers uit de rest van het land waren er nauwelijks 
aanmeldingen, en die er waren, zijn afgezegd. Komend jaar hopelijk beter! 

Pieter Schmal (toercommissie@prvdewhere.nl) 
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Sooscommissie 

Evenementen 

Het jaar begon nog goed: tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel hebben we elkaar de 
beste wensen toegewenst (onder het genot van wat hapjes en een sjampanje-drankje). We 
hoopten toen nog dat 2020 een mooi roei-jaar zou gaan worden, maar helaas besloot het 
Corona-virus roet in het eten te gooien. En daardoor o.a. geen voorjaarstocht, geen 
Waterland-tocht, geen midzomeravond-barbecue en geen jeugd-wedstrijden. En 
natuurlijk het allerergste: in het tweede en vierde kwartaal zelfs helemaal geen soos open! 
Dus ook al kon er door diverse leden nog best vaak worden geroeid (in skiff, C1 of 
halfvolle meerpersoonsboot), even gezellig samen koffiedrinken en nababbelen, was er 
dit jaar nauwelijks bij. 

Nieuw bar-meubel 

Dankzij de inzet van een aantal leden (bedankt Denis, Jeroen, Sanneke en Thijs) heeft de 
soos sinds begin 2020 een mooi nieuw (op maat gemaakt) bar-meubel en een nieuwe 
koeling. We zijn toen ook meteen overgestapt op kleinere flesjes, zodat we betere 
kwaliteit kunnen bieden. Dus geen dooie cola en verzuurde wijn meer ;-) 

Wisseling van de wacht 

Eind 2012/begin 2013 ben ik (René) begonnen als soos-commissaris en dit voorjaar dacht 
ik bij mezelf dat het na 8 jaar wel goed zou zijn als er weer eens een ander aan het roer 
zou komen. Gelukkig hebben we in Sanneke een goede en enthousiaste opvolger 
gevonden. Mijn grote dank aan allen die al die jaren hebben geholpen achter de bar! En 
ik hoop natuurlijk dat jullie mijn opvolger net zo goed zullen bijstaan! Ik blijf wel gewoon 
lid van de vereniging en ook als soos-vrijwilliger, dus we gaan elkaar zeker nog zien. En 
hopelijk zo snel mogelijk weer in onze gezellige soos-kantine. 

René Otsen en Sanneke Franker (soos@prvdewhere.nl) 

Vrijwilligers 

In alle verschillende commissies en bij losse activiteiten zijn allerlei leden vanuit onze 
verenging actief. Gelukkig ook maar want onze verenging kan alleen bestaan dankzij alle 
vrijwilligers. Ook hier in het jaarverslag ons petje af voor al deze leden, jullie zijn 
onmisbaar.  

Het inmiddels traditionele vrijwilligers bedankdiner kon niet doorgaan dit jaar. Omdat we 
alle mensen die wat extra’s hebben gedaan voor De Where wel een blijk van waardering 
wilden geven, werden dit jaar bedankjes voorzien van een gedicht persoonlijk bezorgd bij 
al deze mensen. Uiteraard hopen we ook het komende jaar weer op jullie hulp te kunnen 
rekenen. Mocht je interesse hebben in een van onze commissie neem dan contact op met 
de betreffende commissaris, deze zijn te vinden op de site prv de where . We kunnen altijd 
extra hulp gebruiken. 

Mieke van der Putte (vrijwilligers@prvdewhere.nl) 
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Hoofdstuk 3 Verslag van de penningmeester: financiële 
jaarstukken 

Inleiding 

Hierna is de balans 2020, resultatenrekening 2020 en de verloop geldmiddelen 2020 
opgenomen. 

In het begin van 2020, toen corona in ons land uitbrak en niet meer geroeid mocht 
worden en de soos ook nog dicht moest, was even de vraag: wat voor gevolgen heeft dit 
voor de inkomsten van onze vereniging?  In het laatste kwartaal van 2020 moest 
onverhoopt de soos op last van de Overheid opnieuw worden gesloten. 

Door corona zijn veel activiteiten geannuleerd. Het tweede deel van de instapcursus 
roeicoach kon niet doorgaan. Jeugdwedstrijden, toertochten, de Elfsteden Roeimarathon 
en andere activiteiten konden eveneens geen doorgang vinden. Door minder activiteiten 
zijn per saldo de uitgaven navenant lager uitgevallen. 

Door diverse subsidieregelingen, donatie en verkoop van materiaal weet onze vereniging 
zich goed door de coronacrisis heen te slaan. De contributie wordt door de leden trouw 
betaald en daar zijn we heel blij mee!  

Het teruglopende ledenaantal blijft een punt van zorg. Na deze crisis zijn we weer in staat 
om hier meer aandacht aan te besteden.   
Onze reserves zijn goed op orde. Wij hebben de mogelijkheid om in de komende jaren 
de noodzakelijke investeringen te doen. 

Over 2020 wordt een positief resultaat van €. 1.457,- behaald. 

Balansposten 2020 

Onder dit hoofdstuk zijn de posten opgenomen die naar onze mening enige toelichting 
behoeven. 

Afschrijvingen 

Het clubgebouw wordt afgeschreven over 30 jaar, hiervan zijn reeds 21 jaar verstreken. De 
boten worden afgeschreven over 10 jaar en voor de riemen/riggers geldt een 
afschrijvingstermijn van 5 jaar. Het instaphek wordt over 15 jaar afgeschreven, waarvan er 
10 verstreken zijn. Zie verder de resultatenrekening 2020 hierna. 

Kapitaal 

Op deze rekening zijn geen mutaties geboekt. Op 31 december 2020 staat een bedrag 
van €. 173.436,- op de balans. 

Reserves 

Deze reserve is wederom vastgesteld op €. 12.578,-.  

Voorziening sleutels 

Deze voorziening is met €.10,- afgenomen. Op 31 december 2020 is deze voorziening €. 
2.802,-.  
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Voorziening onderhoud botenhuis 

Per 1 januari 2020 is de openingsbalans         €. 35.000,- 
Inventarisatie asbest       af  €.      448,- 
Nieuwe sleutels       af  €.   1.683,- 
Positief resultaat over 2019 wordt toegevoegd       €       800,-. 
Per 31 december 2020 is de eindbalans         €. 33.669,- 

Op de ALV van 11 december 2020 is besloten om het positieve resultaat van €. 800,- toe 
te voegen aan Voorziening onderhoud botenbuis. 

Egalisatierekening VSB-fonds  

Voor het VSB-fonds moeten wij terug in de tijd. Rond 1999/2000 is het clubgebouw 
verbouwd en was naast een hypotheek (reeds afgelost) bekostigd door een schenking van 
het VSB-fonds. Om de exploitatiekosten van het botenhuis te verminderen is door het 
bestuur destijds besloten om de schenking van het VSB-fonds van €. 152.000,- als 
balanspost (reserve) op te nemen. Met ingang van 2017 wordt per jaar een bedrag van €. 
1.750,- (v.h. €. 7.600,-) vanuit het fonds aan het resultaat onder de noemer “vrijval 
egalisatierekening” toegevoegd. Op de eindbalans staat nu €. 15.811,- . 

Overlopende posten 

Te ontvangen posten: deze post bestaat uit nog te ontvangen contributie over 2020 van 
€.235,-. 

Vooruit ontvangen posten: betreft vooruitbetaalde contributie over het jaar 2021 van €. 
348,-. 

Overige vorderingen: betreft nog te ontvangen pinontvangsten over december 2020 van 
€. 3,-. 

Voorraad goederen soos: de voorraad is vastgesteld op een bedrag van €. 530,-. 

 19



Resultatenrekening 2020 

Met betrekking tot de overige posten is aan de hand van de resultatenrekening te zien 
hoe hoog de kosten zijn vastgesteld. Een aantal posten worden hierna nader toegelicht. 

Afschrijvingskosten 

Onze afschrijvingskosten is de grootste kostenpost. In 2019 waren deze kosten nog totaal 
€. 29.634,-  
In 2020 zijn deze kosten afgenomen met €. 1.102,-. Op 31 december 2020 zijn de 
afschrijvingskosten totaal     €. 28.532,-. 

Huur terrein 

De Gemeente Purmerend (Spurd) heeft in verband met corona over het tweede en vierde 
kwartaal 2020 afgezien van het innen van de huur van ons roeicomplex. 

Onderhoud gebouw 

Hieronder vallen o.a. uitgaven voor de brandbeveiliging. Verder zijn uitgaven gedaan voor 
het isoleren en aanpassingen in de werkplaats. 

Schoonmaakkosten 

Er zijn meer schoonmaakmiddelen aangeschaft in verband met corona. 

Instructie 

De Instapcursus roeicoach eerste deel is de grootste kostenpost. Het tweede deel is door 
corona niet doorgegaan.  

Jeugdroeien 

Er zijn voor de jeugd weinig uitgaven gedaan. Er zijn wel uitgaven gedaan voor de 
jeugdwedstrijden, maar deze wedstrijden zijn helaas niet doorgegaan. De oliebollentocht 
is wel gerealiseerd. 

Wedstrijd- en regioroeien 

Jeugdwedstrijden en de Elfsteden Roeimarathon konden niet doorgaan. De enige 
uitgaven waren de ANWB-waterkaart en de ankerboeien. 

Toerroeien 

De voorjaarstocht en andere tochten konden niet doorgaan.  

Indoortraining 

De enige uitgaven waren voor de springtouwen en gewichten. 

Materiaalonderhoud 

Ook bij het materiaalonderhoud vallen de kosten door minder onderhoud lager uit. De 
reparatie aan de Pulsar is uitbesteed. De verzekering heeft de kosten gedeeltelijk vergoed. 

Vrijwilligerscoördinator 

Over 2020 was geen vrijwilligersdiner mogelijk. Wel heeft de vrijwilligerscommissie 
gezorgd voor een bedankje aan huis voor de vrijwilligers. 
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Verzekering algemeen 

Onder deze post worden de vlootverzekering, glasverzekering, botenwagenverzekeringen 
en aansprakelijkheidsverzekering (AVB) geboekt. 

Beheerskosten 

Onder deze post worden licentiekosten, huur postbus, afvalbeheer, bloemen, presentjes, 
jubileumkosten, kerstkaarten, beterschapskaarten e.d. geboekt. 

Ontvangen subsidie  

Deze post is als volgt opgebouwd: 

 OZB-subsidie 2020     2.139,- 
 Jeugdsubsidie        554,- 
 Covid-19      4.000,- 
 Totaal               €. 6.693,- 

Resultaat soos 

Resultaat soos ziet er als volgt uit: 

Omzet soos pin         962,- 
Omzet soos kas      3.237,- 
Inkoopwaarde soos        824,- af 
Kosten non-food ect.         90,- af 
Kosten pinnen         21,- af 
Eigen verbruik       157,- af 
Kasverschillen na inbraak        23,- af 
Resultaat soos               €. 3.084,- 

Verhuur boten 

De verhuur boten aan andere verenigingen heeft slechts één keer plaatsgevonden. 

Bijzondere baten 

Als buitengewone baten over 2020 valt €.3.210,- te noteren. De materiaalcommissaris 
heeft de volgende boten verkocht: Gors, Orion, Vigro en de Beemster voor totaal €. 
2.210,- en aan donatie is €. 1.000,- van het ING Nederland fonds voor Medewerkers 
ontvangen (met dank aan René). 
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Verloop geldmiddelen 2020 

Op 1 januari 2020 bedragen de liquide middelen €. 70.772,-. Het resultaat van €. 1.457,- 
over 2020 wordt opgeteld en de afschrijvingen van €. 28.532,-, die niet uitgegeven 
worden zijn eveneens opgeteld. De gift uit het VSB-fonds van €. 1.750,- wordt in 
mindering gebracht (boekhoudkundig). Onder de mutatie “voorziening onderhoud 
botenhuis“ wordt een bedrag van totaal €. 2.131,- in mindering gebracht (inventarisatie 
asbest €. 448 plus €. 1.683 nieuwe sleutels). Dit bedrag was al verwerkt in de begroting 
2020 onder “Voorziening onderhoud botenhuis” maar nog niet opgenomen in de 
mutaties voorzieningen. In de verloop geldmiddelen (werkelijk) 2020 is de €. 2.131,- op de 
juiste wijze verwerkt.  

Dan zijn er mutaties met betrekking tot voorraden, te ontvangen posten, vooruitbetaalde 
posten, vooruit ontvangen posten, te betalen posten, overige vorderingen, overlopende 
activa, mutaties voorziening sleutels. Per saldo wordt €. 71,- in mindering gebracht. 

Voor de volgende bedragen zijn investeringen gedaan: 

Flessenkast  €.     604,- 
Barkast en materiaal €.     383,- 
Portofoons   €.     561,- 
2 Skiffs   €.10.350,- 
Riggers voor acht  €.  1.361,- 
Totaal   €.13.259,- 

Op 31 december 2020 bedragen onze liquide middelen €. 83.550,-.  

De benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserve en voorzieningen zijn vastgesteld 
op €. 49.049,-. Dit bedrag is toe te rekenen aan: 

Reserves (calamiteiten)  ` €. 12.578,- 
Voorzieningen sleutels   €.   2.802,- 
Voorziening onderhoud gebouw   €. 33.669,- (zie de specificatie   
      hieronder) 

Als eindresultaat blijft €. 34.501,- over voor “Over voor onvoorzien”. Uit een inventarisatie 
van de bouwcommissie blijkt dat nog veel werkzaamheden aan het clubgebouw gedaan 
moeten worden. De post onvoorzien zal nodig zijn om deze werkzaamheden in de 
komende jaren uit te kunnen voeren. Voor meer informatie wordt verwezen naar het 
overzicht ‘Verloop geldmiddelen 2020”. 
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Specificatie “Voorziening onderhoud gebouw” 

               Begroting 2020 
Verwachte begroting was    €. 30.000,- 
Inventarisatie asbest + nieuwe sleutels  €.   2.131,- af 
Niet uitgegeven schilderwerk   €.   5.000,- 
     Totaal   €. 32.869,- 

                                                                               Werkelijk 2020 
Begroting 2020     €. 32.869,- 
Resultaat over 2019      €.      800,- 
Voorziening onderhoud botenhuis 31-12-2020 €. 33.669,-  

Voorstel resultaatbestemming 2020 

Het bestuur stelt voor het positief resultaat over 2020 van €. 1.457,- ten goede te laten 
komen aan het Kapitaal. 

. 

Kees Dijst en Erik de Jong 
(penningmeester@prvdewhere.nl) 
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BALANS PRV De Where 2020 2019
OMSCHRIJVING Debet Credit Debet Credit

Gebouwen botenhuis 297.898 297.898
Afschrijving gebouwen botenhuis 207.691 197.761
Inventaris soos 9.357 11.346
Afschrijving inventaris soos 7.614 9.249
Boten 296.845 294.523
Afschrijving boten 240.310 234.598
Riemen/riggers/dollen e.a. 62.150 60.789
Afschrijving riemen/riggers/dollen. e.a. 56.264 53.686
Botenwagen/ergometers/wisselvlotten e.a. 29.146 28.585
Afschr. botenwagens/ergometers/wisselvlotten e.a. 27.734 26.791
Kapitaal per 1 januari 173.436 173.436
Reserves 12.578 12.578
Voorziening sleutels 2.802 2.812
Voorziening onderhoud botenhuis 33.669 35.000
Egalisatierekening VSB-fonds 15.811 17.561
Kas soos 675 1.084
ABN-AMRO spaarrekening ….245 270 270
ABN-AMRORek-courant ….147 2.141 1.418
ING Rek-Courant  …..730 19.219 2.788
ING Spaarrekening ….730 61.245 65.212
Nog te ontvangen posten 235 188
Nog te betalen posten 0 0
Vooruitontvangen posten 348 542
Vootuitbetaalde posten 0 15
Overige vorderingen 3 168
Overige overlopende activa 0 0
voorraad goederen soos 530 530
Resultaat 1.457 800

Totalen 779.714 779.714 764.814 764.814
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RESULTATENREKENING PRV De Where 2020 2019
OMSCHRIJVING Debet Credit Debet Credit

Afschr. kosten botenhuis 9.930 9.930
Afschr. kosten inventaris soos 1.342 1.504
Afschr. kosten boten 13.740 14.795
Afschr. kosten riemen/riggers/dollen e.a. 2.577 2.305
Afschr. Kosten botenw/ergo/wisselvlotten e.a. 943 1.100
Vrijval egalisatiereserve 1.750 1.750
Huur terrein 1.958 3.867
Nutsbedrijven gas, water en electra 4.479 4.504
Overheidsheffingen 2.564 3.183
Onderhoud gebouw 2.519 2.168
Schoonmaakkosten 2.437 1.878
Verzekering gebouw 2.371 2.209
Instructie 465 1.456
Jeugdroeien 758 695
Wedstrijd- en regioroeien 119 574
Tourroeien 84 228
Indoortraining 62 60
Materiaalonderhoud 1.386 2.601
Communicatie en PR 0 166
Vrijwilligerscoödinator 291 259
Telefoonkosten 531 523
Contributie en abonnementen 25 80
Verzekeringen algemeen 4.037 3.709
Beheerskosten 3.023 2.330
60 jarig jubileum 0 0
Bankkosten 329 325
Ontvangen contributies en donaties 50.013 52.353
Ontvangen subsidies 6.693 3.577
KNRB en ARB te betalen contributies 7.416 7.067
Resultaat soos 3.084 8.193
Verhuur boten 60 711
Bijzondere baten 3.210 1.732
Rente opbrengs bank 33 0
Resultaat 1.457 800

Totalen 64.843 64843 68.316 68.316
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Verloop geldmiddelen
Werkelijk                 2020  Begroting                 2020

Geldmiddelen 1 januari             70.772 70.772
Nettoresultaat 1.457 432
Afschrijvingen 28.532 28.532
Vrijval egalisatierekening
Gift VSB fonds -1.750 -1.750

28.239 27.214

Mutaties voorzieningen:
Voorziening onderhoud botenhuis -2.131 0

-2.131 0

Aflossing op hypotheeklening 0 0

Kasstroom 26.108 27.214

Mutaties vlottende middelen  
en kortlopende schulden:
Te ontvangen posten -47 0
Te betalen posten 0 0
Vooruitontvangen posten -194 0
Vooruitbetaalde posten 15 0
Overige vorderingen 165 0
Overige overlopende activa 0 0
voorraad soos 0 0
Mutatie voorziening sleutels -10 0

                                             

-71 0
96.809 97.986

Investeringen:
Herinrichting Soos -987 -1.000
Portofoons -561 -600
Boten, riemen en voetenborden -11.711 -12.000

-13.259 -13.600

Geldmiddelen op 31 december 83.550 84.386

Benodigde geldmiddelen voor
bestemmingsreserves en
voorzieningen:
Reserves (calamiteiten) 12.578 12.578
Voorziening sleutels 2.802 2.872
Voorziening onderhoud botenhuis 33.669 32.869
                                                    49.049 48.319
Over voor onvoorzien 34.501 36.067
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