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Voorwoord 

         

Beste leden, 

Voor u ziet u het jaarverslag van de Purmerender Roeivereniging "De Where" van 2021. 
Het afgelopen jaar hebben wij ons samen door een jaar van COVID en de daarbijhorende 
regelgeving geroeid. Wij zijn er als bestuur in geslaagd de vereniging draaiende te 
houden. Maar nu met de versoepelingen en het vervallen van de strikte maatregelen, 
zullen wij ons samen moeten richten op het sterker en gezelliger maken van onze 
vereniging. 

Dit gaat niet vanzelf, dit heeft durf en grote inzet nodig van ons allen. Diverse projecten 
met betrekking tot de verbouwing en verduurzaming zijn uitgewerkt en hier en 
daar gestart of zelfs al afgerond (de wanden, de werkplaats en het hekwerk). 

Maar we zijn er nog niet klaar mee. Veel werk moet er nog verzet worden. We zullen dat 
samen weer moeten oppakken met elkaar, dus meer samen roeien, maar ook buiten het 
roeien, op de vereniging met elkaar meer ondernemen. Zelf initiatieven nemen en met 
elkaar  iets voor je vereniging doen. Want alleen samen komen we verder, dat is toch wat 
we van deze pandemie hebben geleerd. 

Bestuurders kunnen het niet alleen, commissie leden kunnen het niet alleen, maar ook 
leden kunnen het niet alleen. Wij als bestuur zijn er voor u en u bent er voor ons! Samen 
kunnen wij er iets groots van maken! 

Wij willen allemaal zo snel mogelijk naar het "normale", nu nog samen bepalen wat dat 
normale is. 

Samen roeien, samen gezellig en met elkaar een fijne, sterke vereniging vormen, die de 
komende jaren een welkom thuis is voor ons en voor nieuwe leden. 

Uw voorzitter, 

Frans Kat 

voorzitter@prvdewhere.nl 
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Hoofdstuk 1: Bestuur, organisatie, leden en boten 

Bestuur        
Voorzitter      Frans Kat 

Vice-voorzitter    Jaap Nijman 

Penningmeester    Sandra Laan 

Secretaris     Jeannine Kooistra  

Ledensecretaris    Diane Groot 

Instructiecommissaris   Jaap Nijman 

Materiaalcommissaris   Denis du Cloo  

Wedstrijdcommissaris   vacature 

Toercommissaris    Pieter Schmal 

Botenhuiscommissaris   Rob de Wit 

Sooscommissaris    Sanneke Franker 

Vrijwilligerscommissaris   Mieke van der Putte 

Contactpersonen    
Coördinator jeugd    Mariam Shenouda  

Coördinator veiligheid   Ed Rozendaal 

Vertrouwenspersonen   Romke de Vries 

      Ingrid Sitters  

Redactie/PR     vacature 

Webmaster     Peter Spiegelenburg 

Coördinator clubkleding   Marianne Kat 
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Het algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur heeft in 2021 8 keer vergaderd. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen (Algemene Ledenvergadering, data op de kalender, aanschaf en verkoop 
van materiaal) spraken we vooral over: 

• Corona. Ook dit jaar namen de voortdurend veranderende maatregelen veel tijd en 
organisatie in beslag.   

• Groot onderhoud. Zoals een ieder gemerkt heeft, is er flink verbouwd. 

Riet van Straaten nam afscheid als wedstrijdcommissaris. Er is nog geen opvolger 
gevonden. Voorlopig zijn haar taken door verschillende andere bestuursleden 
overgenomen: Denis du Cloo coördineert de jeugdwedstrijden, Frans Kat de 
wedstrijdbevoegdheid en René Otsen gaat de Purmer Rond Roei organiseren. Als je 
interesse hebt om taken van de wedstrijdcommissaris op je te nemen, meld je dan bij het 
bestuur (secretaris@prvdewhere.nl). 

Bij de jeugd meldde Mariam Shenouda, moeder van een van de jeugdleden, zich als 
vrijwilliger. Zij is geen bestuurslid, maar is de schakel geworden tussen het bestuur en de 
jeugdcommissie.  

Leden en donateurs 

Senioren Junioren Totaal

Leden per 1 januari 2021 150 22 172

Donateurs per 1 januari 2021 21

Nieuwe leden 21 2 23

Opzeggingen / overlijden 17 1 18

Doorstroom junior naar senior 5 -5

Leden per 1 januari 2022 159 18 177

Donateurs per 1 januari 2022 20
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Contributiebedragen 2021 

De contributiebedragen in het jaar 2021 bedroegen: 

Redactie en PR 

We zoeken nog steeds iemand die af en toe iets op onze social mediakanalen (Facebook, 
Instagram, Twitter) wil plaatsen. Ook zoeken we mensen die kopij willen leveren voor de 
website en het beeldscherm. Meld je bij het bestuur  (secretaris@prvdewhere.nl). 

Veiligheid 

Sinds het voorjaar is Ed Rozendaal onze veiligheidscoördinator. Er zijn geen incidenten 
gemeld in 2021.  

De KNRB hanteert sinds november 2021 een nieuwe Richtlijn Zichtbaarheid. Deze richtlijn 
is bindend voor leden van alle roeiverenigingen in Nederland. Dit is de richtlijn: 

1. Skiff-roeiers, slag- en boegroeiers en stuurlieden dragen tijdens het varen voor 
eenieder die zich op het water bevindt en in alle omstandigheden goed zichtbare 
kleding. De vereniging stelt zelf vast welke kleurstelling daaraan in haar eigen situatie 
aan voldoet. In ieder geval voldoen niet: overwegend zwart, donkerblauw, grijs of 
groen.  

2. Wanneer de eigen kleding van de roeier of stuur niet voldoet aan het voorgaande, 
draagt het betreffende lid een Hi-Vis veiligheidshesje over de kleding, dat ter 
beschikking wordt gesteld door de roeivereniging.  

3. Bij roeien in het donker wordt het dragen van witte kleding boven de taille 
verplicht gesteld, naast de overige (wettelijke) veiligheidsvereisten (zie checklist 
Roeien in het donker).  

4. De roeivereniging dient er uiterlijk 1 november 2022 voor te zorgen dat haar leden 
aan bovenstaande voldoen.  

Voor meer informatie: https://knrb.nl/veiligheid/algemeen/ 

Lidmaatschappen Contributie KNRB + NOC*NSF Totaal 2021 Entree

Seniorenlid € 240,04 € 38,96 € 279,00 € 20,00

Seniorengezinslid € 173,04 € 38,96 € 212,00 € 20,00

Jeugdlid € 185,11 € 21,89 € 207,00 € 15,00

Jeugdgezinslid € 152,11 € 21,89 € 174,00 € 15,00

Donateur € 21,00
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Vertrouwenscontactpersonen 

De vereniging kent twee vertrouwenscontactpersonen (Vcp). Dit zijn Romke de 
Vries en Ingrid Sitters. Op 23 oktober 2021 heeft Ingrid deelgenomen aan de 
cursus vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF en het certificaat behaald. 
Romke heeft dit al eerder (in 2015) gedaan.  
De gegevens van de Vcp staan op de website onder het kopje De Where en dan 
vertrouwenscontactpersonen (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 het afgelopen jaar is de Vcp niet benaderd. 
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Botenverbruik per type 

Naam type Bouw-
jaar

aantal 
pers.

roeiers-
gewicht 2021 2020 2019 2018 2017

Bevoegdheid 1 - Basis / Wherry

Eend W1+ 1983 2 nvt 56 24 26 27 46

Meerkoet W1+ 1969 2 nvt 24 14 61 63 76

Alk E2x+ 2011 3 nvt 100 28 65 85 107

IJsvogel E2x+ 2017 3 nvt 82 40 67 68 -

Casarca W2++ 2008 4 nvt 1 38 22 12 18

Jisperveld W2++ 1988 4 nvt 18 29 98 103 57

Lepelaar W2++ 2001 4 nvt 56 28 55 35 88

Pijlstaart W2++ 1999 4 nvt 3 2 44 29 46

Stormvogel W2++ 2019 4 nvt 32 2 24 3 -

Waterhoen W2++ 1987 4 nvt 14 20 40 50 67

Bevoegdheid 2 - Scull / C-materiaal

Jan van Gent C2x+/C3x 2014 3 nvt 106 58 68 59 55

Rietgans C2x+/C3x 1995 3 nvt 146 67 71 110 118

De Haal C3x+ 2009 4 nvt 92 61 126 134 135

Overwhere C3x+ 2003 4 nvt 15 20 96 105 120

Jubilot C4x+ 1983 5 nvt 19 14 32 26 33

Sapmeer C4x+ 1994 5 nvt 35 33 61 44 43

Wijdewormer C4x+ 2012 5 nvt 86 86 153 136 135

Bevoegdheid D/H Ploegroeien Jeugd

Waterland JC4x+ 1976 5 55 0 10 4 8 15

Bevoegdheid 3 - Oars / Boord

Tweemin 2- 1980 2 80 10 8 20 - -

Schermer C2+ 1977 3 < 100 4 0 1 11 8

Nieuwersluis 2+ 1960 3 < 100 0 3 10 11 0

Wheermolen B4+ 2000 5 < 100 19 19 18 21 26

Barnegat 4+ 1990 5 < 100 0 0 7 2 2

Purmerend 8+ 2008 9 70-80 3 2 1 3 3
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Bevoegdheid 4 - C1

Kuifeend C1 2013 1 nvt 160 139 96 106 77

Tureluur C1 2012 1 nvt 108 97 26 44 18

Linde Volans 2014 1 nvt 7 14 9 7 6

Zwaluw C2x 2013 2 nvt 73 58 49 50 49

Bevoegdheid 5 - Skiff

Dorado 1x 2009 1 50 40 20 27 27 28

Kat 1x 2007 1 50 15 28 27 20 24

Kees 1x 1999 1 50 12 16 28 20 26

Muis 1x 2007 1 50 0 0 36 25 28

Toy 1x 2002 1 50 0 20 28 13 31

Ophiuchus 1x 2011 1 60 12 14 26 54 28

Vos 1x 2011 1 60 52 7 33 12 21

Aquarius 1x 2000 1 65 12 1 8 46 20

Nova 1x 2015 1 65 92 27 110 110 131

Orion 1x 2020 1 65 50 25 - - -

Phoenix 1x 2010 1 65 1 17 115 97 90

IJdoorn 1x 1994 1 80 22 23 17 31 21

Izar 1x 2017 1 80 96 91 26 - -

Pegasus 1x 2010 1 80 1 1 39 49 55

Sagittarius 1x 2002 1 80 7 29 34 35 12

Sirius 1x 2018 1 80 139 197 61 51 -

Taurus 1x 1979 1 80 6 26 30 38 46

Pulsar 1x 2015 1 90 34 52 20 28 69

Gemini 2x 2002 2 50 16 6 12 12 1

Volans 2x 2008 2 50 3 9 8 16 6

Polaris 2x 2016 2 65 41 30 68 48 56

Dolfijn 2x 2013 2 70 70 98 91 92 112

Twins 2x 2010 2 85 54 30 56 40 42

Tienvoorvier 4x- 1996 4 < 100 51 92 73 73 73

Purmer 4x+ 1973 5 65 6 9 - 10 11

Oud Purmerend 8x+ 1991 9 < 100 7 3 9 22 38

Naam type Bouw-
jaar

aantal 
pers.

roeiers-
gewicht 2021 2020 2019 2018 2017
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Bevoegdheid 6 - Wedstrijdbevoegdheid

Aquila 1x 2007 1 70 2 18 26 16 20

Kleine Beer 1x 1989 1 70 28 57 48 43  -   

Cassiopeia 1x 2020 1 65 51 32 - - -

Lynx 1x 2017 1 80 134 102 25 - -

Pyxis 1x 2009 1 80 79 62 47 48 35

Septem Triones 1x 1991 1 80 33 69 26 29 71

Where 2x 1978 2 80 44 25 81 24 48

Stinkevuil 4x+ 2008 5 < 90 2 9 11 0 5

Naam type Bouw-
jaar

aantal 
pers.

roeiers-
gewicht 2021 2020 2019 2018 2017
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Hoofdstuk 2 Verslagen van de Commissies 

Clubgebouw 

Het jaar begon zoals bij een ieder bekend moeizaam i.v.m. de Covid19-pandemie. Vele 
kleine klusjes zijn gedaan, die bijna niet zichtbaar zijn maar wel moesten gebeuren. Maar 
er is afgelopen jaar zeker niet stil gezeten, zo is er een bouwcommissie in het leven 
geroepen voor een verbouwing/aanpassing aan het clubgouw. Dit kunt u allemaal lezen 
op de tekeningen die in de gang/soos hangen. 

De eerste klus was het vervangen van de oude buitenwanden door nieuwe exemplaren. 
Na verschillende overleggen met de aannemer is er tot een akkoord gekomen. Ze zouden 
de oude panelen verwijderen en de nieuwe terugplaatsen. Zogezegd zo gedaan, helaas 
liep het iets anders. Maar dankzij de aanwezigheid en hulp vanuit de bouwcommissie is 
het uiteindelijk allemaal goed gekomen.  

Ook is de hemelwaterafvoer vervangen door nieuwe buizen te plaatsen waar de nieuwe 
gevelpanelen zijn geplaatst.  Zo is er in de werkplaats veel ruimte bijgekomen daar de 
oude binnenmuur is weggehaald, tevens is de werkplaats geïsoleerd en voorzien van 
ledverlichting.  

In de loodsen zijn verschillende aanpassingen gedaan aan de vloerdelen. Sommige zijn 
beter vastgezet, andere zijn opgehoogd zodat het weer een mooie egale vloer is en er 
makkelijker met boten op karretjes overheen gereden kan worden. Sommige delen 
moeten nog onder handen genomen worden. 

In 2021 is ook het nieuwe hek besteld, die begin januari is geplaatst. Hier zit nu ook een 
loopdeur in, die bedoeld is om met de fiets of lopend het terrein op te komen. Hierdoor 
hoeft u niet meer met de fiets door het gebouw. Het hek is gewoon te openen met de 
sleutel die u al heeft. Naar buiten gaan kan door dezelfde deur, hier zit een draaiknop en 
heeft u geen sleutel nodig. 

Nu het terrein groter is geworden en er nieuwe struikjes en planten komen zijn we op zoek 
naar mensen met groene vingers die af en toe wat willen snoeien en onkruid willen 
wieden. 

De schrob met Rob dag was weer een groot succes. Er is veel opgeruimd in de loodsen en 
alles in de soos heeft weer een sopje gehad. Buiten is er het nodige snoeiwerk verricht. 
Het was een gezellige groep.   

Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp en inzet afgelopen jaar. 
Mede door jullie is de club zo als de club is. 

Als je wilt helpen, meld je dan bij Jaap Nijman of bij mij. 

Tot ziens op de roei. 

Rob de Wit (clubgebouw@prvdewhere.nl) 
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Materiaalcommissie 

Wederom een jaar met redelijk wat beperkingen op de club. Desondanks geeft de 
afschrijflijst een beeld dat het gebruik van de vloot hoger ligt dan het jaar er voor. 2021 is 
ook het jaar geweest dat de verbouwing van de werkplaats nagenoeg is afgerond. Dit 
heeft er wel voor gezorgd dat de mogelijkheden tot onderhoud van de vloot beperkt 
waren. De noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd en het groot onderhoud aan enkele 
boten staat gepland voor 2022. 

In 2021 is de Jubilot afgestoten en een nieuwe C4x+ aangeschaft. Deze C4x+, van de werf 
Wiersma in Heerenveen, heeft de naam Engewormer gekregen, een polder tussen 
Wormer en Zaandam. De naam sluit daarmee aan in het rijtje poldernamen die de club 
van oudsher toekent aan onze C4-vloot.  

In tegenstelling tot de rest van onze C4-en, is de Engewormer een C4x+ in de lichte 
gewichtsklasse. Bruikbaar voor roeiers van 45 tot 75 kilo, met een lichaamslengte van 
maximaal 1.75 meter. Goed inzetbaar voor onze jeugd, junioren en lichte dames en heren. 
De gewichtsklasse betreft een gemiddeld roeiersgewicht, verdeeld over 4 personen. Dus 
vier zware mensen kunnen beter een andere C4 kiezen. En ben je langer dan 1.75 meter, 
kies dan voor de Sapmeer of Wijdewormer. De keuze is reuze en voor ieder wat wils!  

Een welkome aanvulling in onze vloot, passend in de  doelstelling om een zo breed 
mogelijk inzetbare vloot te hebben voor onze leden.     

Denis du Cloo (materiaal@prvdewhere.nl) 

Instructiecommissie 

Het afgelopen jaar was voor iedereen weer een bijzonder jaar, met veel beperkende 
regels i.v.m. covid. Gelukkig hebben wij met een behoorlijke groep nieuwe leden en de 
instructeurs ons zoveel mogelijk geconcentreerd op wat er wel mogelijk was. In het 
voorjaar en de zomer hebben wij redelijk normaal kunnen roeien. Begin september 
hebben we nog een erg geslaagde nieuwe ledentocht gehad.  

Wij hebben dit jaar ook een aantal nieuwe leden mogen opvangen die in het verleden al 
eerder hadden geroeid bij de Where of bij andere verenigingen. Begin oktober hebben 
we afroeien voor een groep van 10 mensen en eind oktober weer een instructie-cursus  
voor de instructeurs kunnen organiseren. Kort daarna werd het allemaal weer wat lastiger 
om de lessen organiseren, omdat we een poosje met minder mensen in een boot 
mochten roeien. Nu ik begin 2022 terug moet kijken op het vorige jaar, ben ik best wel 
tevreden met wat wij allemaal wel hebben kunnen doen. Ondanks de beperkingen 
verheug ik mij meer op de goede vooruitzichten voor het komende jaar 2022. 

Wij gaan gelukkig steeds meer terug naar het oude normaal, naast de gewone instructie 
en opvangen van nieuwe leden gaan we ook vanaf half april de skiffinstructie weer 
organiseren.  

Het zwembad is nu gelukkig definitief geboekt voor 10 april om 15 uur om het omslaan en 
inklimmen in een skiff te oefenen. Wij zullen als instructeurs ons best blijven doen, zodat 
de nieuwe leden niet alleen de roeitechniek leren, maar zich ook thuis voelen binnen de 
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vereniging als zelfstandige leden. Wij zullen dan ook weer een beroep blijven doen op 
ervaren roeiers die voor of na hun eigen uurtje roeien als instructeur willen mee helpen. 
Instructie geven en nieuwe leden wegwijs maken binnen de vereniging of meenemen 
tijdens een tocht is gewoon echt heel leuk. Iedereen die het afgelopen jaar regelmatig of 
af en toe heeft mee geholpen met de instructie weer enorm bedankt voor de hulp en 
medewerking. 

Jaap Nijman (instructie@prvdewhere.nl) 

Jeugdcommissie 

De Wherejeugd heeft een mooi en zwaar jaar achter de rug. Gelukkig zijn ondanks alle 
maatregelen de meeste activiteiten doorgegaan. Wij startten het jaar met de 
spaghettiwedstrijden, waarbij wij helaas geen spaghetti konden eten. Maar ondanks dat 
konden alle spelletjes met veel plezier gespeeld worden. Ook waren wij zeer blij dat er 
eindelijk weer een activiteit mogelijk was.  

Daarna was het tijd voor ons jaarlijkse theorie-examen, waar de leerlingen hard voor 
moesten leren, aangezien het vorig jaar niet door kon gaan. Gelukkig hebben zij het bijna 
allemaal gehaald en is hun theorie op orde. Het winterseizoen was zwaar vanwege de vele 
lessen die niet door konden gaan en dit was dan ook in het afroeien terug te zien. Maar 
desondanks heeft het merendeel hun sticker wel gehaald en hebben wij het winterseizoen 
succesvol afgesloten.  

Vervolgens hadden wij de Paastocht. Dankzij de goede organisatie zijn wij dit keer niet 
verdwaald, maar hadden wij wel wat andere incidenten die de instructeurs goed hebben 
opgepakt. Wij hebben van de paaseitjes en het schoonmaken van de wherry’s genoten.  

Het skiffseizoen startte en zoals ieder jaar kwam dit met uitdagingen, te weinig instructeurs 
met ervaring, veel instructeurs die niet konden en lange uren zonder dat wij konden 
avondeten. Laten wij hopen dat dat dit jaar zal veranderen.  

Rond deze tijd is het wedstrijdploegje gestart om te trainen voor de DIYR. Hiervoor werd 
er op zondag, maandag en vrijdag met veel plezier getraind. 

In het skiffseizoen was het voor een aantal de eerste keer in een skiff en dat was spannend 
en nat. Gelukkig kunnen de instructeurs goed zwemmen en schreeuwen. Een aantal 
instructeurs begonnen aan hun laatste lesseizoen, wij missen zij nog steeds. Omdat kamp 
helaas weer niet door kon gaan hebben wij dit jaar een kampdag georganiseerd. Wij 
hebben hierbij traditionele kampspellen gespeeld en wij hopen volgend jaar weer op 
kamp te kunnen.  

Vlak voor de zomervakantie was het tijd voor de eerste en enige wedstrijd van het jaar, de 
DIYR! Wij hadden hiervoor een skiff en een dubbel twee. Voor de dubbel was het extra 
spannend omdat het hun eerste wedstrijd was en dat was te merken. Desondanks hebben 
beide boten hun uiterste best gedaan en heeft de skiff nog best goed geplaatst. De 
organisatie van het botenvervoer had beter gekund en hiervan hebben wij geleerd.  

In de zomervakantie ging roeien grotendeels niet door en hebben wij vooral veel met de 
leerlingen gezwommen.  

 16

mailto:instructie@prvdewhere.nl


Aan het einde van de vakantie hadden wij de zomeravondtocht. Voor het eerst in jaren 
hadden wij geen onweer dus kon de tocht daadwerkelijk door gaan. Wij zijn de Purmer 
rond geroeid en op een gezonken telefoon na was het een gezellige geslaagde tocht met 
veel muziek, schapen en gelach. De BBQ was gezellig en het kampvuur was lekker warm.  

Na de vakantie gingen wij weer verder met het skiff seizoen, nu met een paar instructeurs 
minder, wat het individueel lesgeven lastig maakte. Vanwege de weinige skifflessen dit 
jaar was het volgende event, afroeien, voor sommigen geen succes. Op dezelfde dag was 
behendigheid en de open dag. Behendigheid heeft iedereen gehaald en daarna heerlijk 
ijsjes gegeten.  

Nu was het weer tijd voor het winterseizoen. Met de groep leerlingen die wij nu hebben 
kwam het met de indeling stroef uit. Maar dat ontneemt niet het roeiplezier.  

Wat volgde is het grootste meest complexe event van het jaar. De jeugdwedstrijden! 
Omdat het al een tijdje geleden was dat het is georganiseerd en vanwege corona en 
miscommunicatie was de dag heel leuk, maar wat betreft organisatie wel een dieptepunt.  

De Sint-Maartentocht volgde en was een stuiterend succes. Met mooi verlichte boten en 
leuke reacties van de woonboten die erg blij waren om ons weer te zien. Als laatste tocht 
van het jaar hadden wij misschien wel de leukste tocht van het jaar, vanwege gezellig 
oliebollen eten en een heftige strijd om de vlag met levend stratego. Helaas is er één 
gesneuveld en ligt nog steeds in Ilpendam. Al met al was het een goed en uitdagend jaar. 

Aangezien de instructeurs in 2020 niet de kans hebben gehad om de aspirantinstructeurs 
goed op te leiden, hebben wij dat dit jaar des te meer moeten doen. Dit voegde wel 
uitdagingen en stress toe bij de oudere instructeurs. En het zorgde voor veel instructie 
geven aan leerlingen en aspirant instructeurs tegelijkertijd.  

Sinds eind zomer 2019 heeft de jeugd geen jeugdcommissaris meer gehad. Hierna kwam 
een periode van veel vragen over wie het over zou nemen en wat voor alternatieven er 
mogelijk waren. Het resulteerde in een hoofd jeugdinstructie die tijdelijk stand hield en 
vanwege corona langer in functie is gebleven. 

Aangezien de jeugd en het bestuur wat moeite hebben gehad met de communicatie heeft 
dat vooral oudere instructeurs extra belast en veel extra avonden opgeleverd. Wij merkten 
dat dit voor ons te veel werd en zijn toen actief gaan zoeken naar een nieuwe 
jeugdcommissaris.  

Gelukkig heeft een moeder aangegeven rond dezelfde tijd dat zij graag meer voor de 
vereniging wilde doen. Na wat overleg met haar, de instructeurs en het bestuur is zij 
gestart met de functie jeugdcoördinator. Waar wij allemaal erg blij mee zijn.  

De jeugdcommissie (jeugd@prvdewhere.nl) 

Toercommissie 

Er is in 2021 geen gastentocht gehouden kunnen worden; zowel de Voorjaarstocht als de 
Waterlandtocht konden vanwege Corona niet doorgaan. 

De MidZomaarAvond tocht van 2 juli 2021 kon wel doorgaan en was erg leuk en gezellig; 
prachtig weer en bij terugkomst lekker BBQ-en. Er waren ongeveer 18 deelnemers. 
Leontine Ricke heeft een enthousiast verslag geschreven. 
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De volgende verenigingen zijn bij ons komen roeien en hebben boten gehuurd: RV De 
Hunze uit Groningen, RV Vada uit Wageningen en RV De Laak uit Den Haag. De gasten van 
De Hunze en Vada zijn ontvangen door respectievelijk Ria Jager en René Otsen; de tocht 
van de Laak ging naar het Paard van Marken en is geheel begeleid door Cees de Groot. 
Ondergetekende verblijft vanaf februari 2020 permanent in Biddinghuizen en kon een en 
ander niet meer doen. Grote dank voor deze hulp! In de loop van dit jaar zal René de 
plaats van ondergetekende in de toercommissie overnemen. 

Pieter Schmal (toercommissie@prvdewhere.nl) 

Sooscommissie 

Dit jaar is er weinig gebeurd in soos. Door Covid zijn we helaas gedurende het jaar veelal 
dicht geweest. We hebben een aantal reguliere soosdiensten kunnen draaien, waar we 
telkens te maken hadden met ‘maatregelen’. Zo hebben we in de Soos nog een splitsing 
van de ruimte gekend waarin er kon worden ‘afgehaald’ zonder beperking. Ook hebben 
we met een coronacheck gewerkt en hebben we natuurlijk het aantal zitplaatsen in de 
soos aangepast. 

We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers die zich graag voor de vereniging willen 
inzetten, weten in te lijven bij de soos. Hen zagen we helaas ook nog niet (veel) achter de 
bar in dit jaar. 

Het enige evenement dat we hebben kunnen organiseren is de Sateh-borrel op 16 
oktober. Dit is een geslaagd evenement geweest met zo’n 35 deelnemers en een kleine 
winst. We kijken vol spanning naar 2022 waarin we hopelijk weer vol enthousiasme onze 
visie kunnen verwezenlijken en jullie met een glimlach kunnen verwelkomen zoals we dat 
zo graag doen. 

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 ook dit jaar niet doorgaan. Omdat 
we alle mensen die wat extra’s hebben gedaan voor De Where wel een blijk van 
waardering wilden geven, werden ook dit jaar bedankjes voorzien van een gedicht klaar 
gelegd op de vereniging. We zijn van plan om het bedankdiner te verplaatsen naar het 
juni of september zodat we meer kans hebben dat het door kan gaan.  

Uiteraard hopen we ook het komende jaar weer op jullie hulp te kunnen rekenen. In de 
planning voor komend jaar is het inzetten van Taakie, een middel om nog makkelijker 
leden te kunnen benaderen voor een klus die gedaan moet worden. Op die manier hopen 
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we eenieder die graag wil helpen te kunnen bereiken en de toch al actieve groep leden 
niet te overvragen.  

Mocht je interesse hebben in een van onze commissies neem dan contact op met de 
betreffende commissaris, deze zijn te vinden op de site www.prvdewhere.nl of stuur een 
mail aan vrijwilligers@prvdewhere.nl, dan zorg ik dat jullie in contact komen. We kunnen 
altijd extra hulp gebruiken. 

Mieke van der Putte (vrijwilligers@prvdewhere.nl) 
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Hoofdstuk 3 Financieel jaarverslag 2021 

Inleiding en samenvatting 

De financiën van de club zijn het afgelopen jaar beïnvloed door Corona. Door 
overheidsmaatregelen waren de roeimogelijkheden soms beperkt en was de soos een 
deel van het jaar dicht, waardoor onze inkomsten lager waren. Daartegenover stonden 
financiële tegemoetkomingen van de overheid waar we gebruik van hebben gemaakt.  

Op 24 april 2021 heeft de ALV ingestemd met de begroting over 2021, deze voorzichtige 
begroting sloot met een nadelig resultaat van 7.675 euro. In de loop van 2021 bleek dat 
de club recht had op Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Covid 2019 (TASO) 
voor de eerste twee kwartalen over 2021 en het laatste kwartaal over 2020. Daarnaast 
kregen we van de gemeente korting op de huur van het terrein omdat de 
sportaccommodatie maar beperkt gebruikt kon worden en viel de energierekening lager 
uit dan gebruikelijk omdat de soos en de kleedkamers een gedeelte van het jaar gesloten 
waren. Door deze financiële meevallers kunnen we over 2021 uiteindelijk een voordelig 
resultaat van 9.273 rapporteren. Het voorstel van het bestuur is om dit resultaat ten gunste 
van de voorziening onderhoud te brengen. 

 20



Balans per 31 december 

ACTIVA per 31 december 2021 2020 PASSIVA per 31 
december

2021 2020

Gebouw € 80.277 € 90.207 Kapitaal € 149.893 € 173.436

Inventaris soos € 1.364 € 1.743 Resultaat boekjaar € 9.273 € 1.457

Boten € 62.029 € 56.535 Reserve € 12.578 € 12.578

Riemen/Riggers € 5.281 € 5.886 Totaal eigen vermogen € 171.744 € 187.471

Overig (Botenwagens/
ergometers/vlotten)

€ 640 € 1.412

Totaal materiële vaste 
activa

€ 149.591 € 155.783 Voorziening onderhoud € 23.988 € 33.669

Voorziening sleutels € 2.990 € 2.802

Voorraad soos € 440 € 530 Egalisatie VSB-fonds € 14.061 € 15.811

Totaal voorzieningen € 41.039 € 52.282

Te ontvangen bedragen € 475 € 238

ABN € 17.927 € 2.411 Vooruit ontvangen 
bedragen

€ 3.291 € 348

ING € 47.738 € 80.464 Nog te betalen facturen € 137 € 0

Kas € 40 € 675 Totaal vlottende passiva € 3.428 € 348

Totaal liquide middelen € 65.705 € 83.550

Totaal balans € 216.211 € 240.101 Totaal balans € 216.211 € 240.101
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Exploitatierekening  

Werkelijk 2021 Begroot 2021 
ALV 23/4/2021

Werkelijk 2020

Contributies en donaties € 49.691 € 48.000 € 50.013

Af: bijdrage KNRB -€ 7.517 -€ 7.500 -€ 7.416

Saldo contributie en donaties € 42.174 € 40.500 € 42.597

Resultaat soos € 2.620 € 4.000 € 3.084

Subsidies € 9.358 € 2.500 € 6.693

Verhuur boten € 480 € 250 € 60

Totaal baten A € 54.632 € 47.250 € 52.434

Lasten activiteiten

Instructie € 985 € 1.000 € 465

Jeugdroeien € 588 € 750 € 758

Wedstrijd en regioroeien € 37 € 200 € 119

Toerroeien € 58 € 0 € 84

Indoortraining € 0 € 75 € 62

Onderhoud materiaal € 1.064 € 2.200 € 1.386

Onderhoud botenwagens € 950 € 0 € 0

Communicatie en PR € 0 € 100 € 0

Vrijwilligerscoördinator € 137 € 250 € 291

Totaal lasten activiteiten B € 3.819 € 4.575 € 3.165

Overige lasten

Afschrijvingen € 26.739 € 27.000 € 28.532

Vrijval VSB-fonds -€ 1.750 -€ 1.750 -€ 1.750

Verzekeringen (excl. gebouw) € 4.024 € 4.000 € 4.037

Beheerskosten € 4.148 € 3.600 € 3.908

Huisvestingskosten € 13.421 € 17.500 € 16.328

Totaal overige lasten C € 46.582 € 50.350 € 51.055

Totaal lasten                                            
A+B+C=

D € 50.401 € 54.925 € 54.220

Verenigingsresultaat A-D € 4.231 -€ 7.675 -€ 1.786

Financiële baten en lasten € 0 € 0 € 33

Buitengewone baten en lasten € 5.042 € 0 € 3.210

Resultaat € 9.273 -€ 7.675 € 1.457
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Verloop geldmiddelen  

Werkelijk 
2021

Begroot 
2021 

ALV 
23/4/2021

Werkelijk 
2020

Geldmiddelen 1 januari A € 83.550 € 83.550 € 70.772

Resultaat boekjaar volgens exploitatierekening B € 9.273 -€ 7.675 € 1.457

Afschrijvingen volgens exploitatierekening C € 26.739 € 27.000 € 28.532

Vrijval egalisatiereserve VSB-fonds D -€ 1.750 -€ 1.750 -€ 1.750

Kasstroom exploitatie B+C+D= E € 34.262 € 17.575 € 28.239

Uitgaven ten laste van onderhoudsvoorziening F -€ 34.681 -€ 50.000 -€ 2.131

Kasstroom uit hoofde van voorziening sleutels G € 188 € 0 -€ 10

Mutatie vlottende activa en vlottende passiva H € 2.934 € 0 -€ 61

Investeringen I -€ 20.548 -€ 4.640 -€ 13.259

Geldmiddelen 31 december A+E+F+G+H+I= J € 65.705 € 46.485 € 83.550

Benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserve en 
voorzieningen op 31 december

Reserves (calamiteiten) € 12.578 € 12.578 € 12.578

Voorziening sleutels € 2.990 € 2.802 € 2.802

Voorziening onderhoud botenhuis € 23.988 € 8.669 € 33.669

Tenminste benodigde geldmiddelen per 31 december K € 39.556 € 24.049 € 49.049

Beschikbare geldmiddelen per 31 december (zie J) J € 65.705 € 46.485 € 83.550

Over voor onvoorzien J-K= € 26.149 € 22.436 € 34.501
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Toelichting op de balans per 31 december 

Materiële vaste activa 

Het gebouw wordt afgeschreven in 30 jaar. Voor boten is een afschrijvingstermijn van 10 
jaar vastgesteld. De riemen worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving op het gebouw 
heeft met name betrekking op de grote verbouwing die gedaan is in 1999-2000. Het 
oorspronkelijke gebouw is al volledig afgeschreven.  

Het totaal van de investeringen bedraagt 20.548 euro. Dit is meer dan het begrote bedrag 
van 4.640 euro.  Deze afwijking wordt veroorzaakt door de investering in de Demo C4. De 
aankoop van deze boot is in 2022 begroot, maar de aankoop heeft uiteindelijk eind 
december 2021 plaats gevonden.      

Voorraad soos 

De voorraad soos betreft de inkoopwaarde van de op 31 december aanwezige 
voedingsmiddelen en het statiegeld op aanwezige emballage.   

Te ontvangen bedragen 

Deze post betreft de pinontvangsten over december, die begin januari op de 
bankrekening van de club is ontvangen. Verder staat er nog een bedrag aan te ontvangen 
contributie open.  

Liquide middelen 

De club heeft een rekening-courant en een spaarrekening bij zowel ING als ABN AMRO. 
De kas heeft betrekking op het voor de soos aanwezige kasgeld.  

Verloop materiële vaste activa Gebouw Inventaris 
soos

Boten Riemen en 
riggers

Overig

Boekwaarde 1 januari € 90.207 € 1.743 € 56.535 € 5.886 € 1.412

Investeringen

- koffiezet apparaat € 868

- 3 paar scull riemen € 1.740

- Skiff Libelle € 2.790

- 2e hands gladde vier “de Leek” € 250

- Demo C4 lichte roeiers “Engewormer” € 14.900

Af: afschrijvingen -€ 9.930 -€ 1.247 -€ 12.446 -€ 2.345 -€ 772

Boekwaarde 31 december € 80.277 € 1.364 € 62.029 € 5.281 € 640

 24



Kapitaal 

Reserve 

Er zijn in 2021 geen mutaties geweest in de reserve.  

Voorziening sleutels 

Verloop kapitaal Werkelijk 
2021

Werkelijk 
2020

Stand 1 januari € 173.436 € 173.436

Af: dotatie aan voorziening onderhoud conform besluit ALV 23 april 2021 -€ 25.000

Bij: resultaat 2020 conform besluit ALV 23 april 2021 € 1.457

Stand 31 december € 149.893 € 173.436

Verloop voorziening sleutels Werkelijk 
2021

Werkelijk 
2020

Stand 1 januari € 2802 € 2812

Ontvangen borg i.v.m. nieuw uitgegeven sleutels € 885 € 180

Retour betaalde borg i.v.m. terugontvangen sleutels -€ 170 -€ 190

Vrijval voorziening i.v.m. opschonen administratie -€ 527 € 0

Stand 31 december € 2990 € 2802
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Voorziening onderhoud 

De geplande werkzaamheden met betrekking tot het dakonderhoud, de zonnepanelen en 
het hekwerk zijn uitgesteld naar 2022. In 2021 is alleen een omgevingsvergunning voor de 
aanpassing dakconstructie t.b.v. de zonnepanelen en voor het plaatsen van het hekwerk 
aangevraagd.     

Egalisatie-reserve VSB-fonds 

In 1999/2000 is het clubgebouw verbouwd. Ten behoeve van de verbouwing heeft de 
club destijds een schenking van 152.000 euro van het VSB-fonds ontvangen. Deze 
schenking is toen als reserve op de balans opgenomen, jaarlijks viel een bedrag vrij ten 
gunste van het resultaat. In 2017 is besloten de resterende reserve in termijnen van 1.750 
per jaar ten gunste van het resultaat te brengen. In 2029 komt de laatste termijn ten 
gunste van het resultaat. In dat jaar wordt ook voor de laatste keer afgeschreven op de 
verbouwing die met de gift van het VSB-fonds gefinancierd is.   

Vooruit ontvangen bedragen 

De voornaamste post betreft een in december 2021 ontvangen bijdrage van Spurd van ad 
3.222 euro voor het hekwerk. Spurd heeft in december 2021 aangeboden de helft van de 
kosten van het hekwerk voor zijn rekening te nemen. Het hek is pas in januari 2022 
geplaatst en betaald. 

Verloop voorziening onderhoud Werkelijk 2021 Begroot 2021 
ALV 23/4/2021

Werkelijk 2020

Stand 1 januari € 33.669 € 33.669 € 35.000

Dotatie uit kapitaal of resultaat conform besluit ALV € 25.000 € 25.000 € 800

Herstel wisselvlotten -€ 4.749 -€ 4.800

Vervangen dubbelglas ramen -€ 2.036 -€ 1.750

Diverse onderhoudsklussen -€ 792 -€ 1.500 -€ 1.683

Dakonderhoud en afvoerpunten € 0 -€ 2.500

Zonnepanelen (in 2021 alleen aanvraag vergunning) -€ 2.748 -€ 8.000

Energiebesparende maatregelen -€ 3.244 -€ 3.000

Vervangen asbesthoudende wanden -€ 21.112 -€ 17.500 -€ 448

Vervangen hekwerk € 0 -€ 7.000

Onvoorzien € 0 -€ 3.950

Stand 31 december € 23.988 € 8.669 € 33.669
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Toelichting op de resultatenrekening 

Nadere toelichting op een aantal specifieke posten uit de resultatenrekening:  

Contributies en donaties 

We hebben in 2021 veel nieuwe leden mogen verwelkomen. De contributies vielen 
daardoor iets hoger uit dan begroot.  

Resultaat soos 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de soos in 2021 de eerste helft van het jaar dicht 
geweest. In de tweede helft van het jaar bleek dat niet alle leden de weg naar de soos 
hebben teruggevonden. De omzet van de soos is na de heropening nog steeds lager dan 
we voor de coronapandemie gewend waren.    

Subsidies 

We hebben de eerste twee kwartalen van 2021 gebruik kunnen maken van de regeling 
Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Covid 2019 (TASO). Dit leverde de club 
6.000 euro op die niet in de begroting was opgenomen. Daarnaast hebben we in 
september een cursus voor de roei-instructeurs georganiseerd. Hiervoor hebben we een 
subsidie van de gemeente ontvangen. De kosten van deze cursus zijn onder kosten 
instructie opgenomen.  

Specificatie resultaat soos Werkelijk 2021 Begroot 2021 
ALV 23/4/2021

Werkelijk 2020

Omzet soos pin € 1.574 € 962

Omzet soos kas € 1.961 € 3.237

Totaal omzet soos € 3.535 € 4.199

Af: inkoopwaarde soos € 725 € 824

Af: kosten non-food € 144 € 90

Af: eigen verbruik € 46 € 157

Af: kasverschil na inbraak € 0 € 23

Af: kosten pinnen (miv 2021 onder beheerskosten) € 21

Resultaat soos € 2.620 € 4.000 € 3.084
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Instructie 

De kosten van instructie hebben voornamelijk betrekking op de georganiseerde 
instructeurscursus. De gemeente heeft een subsidie voor de cursus verstrekt, deze 
subsidie is opgenomen onder de opbrengst subsidies en dekt niet de volledige 
cursuskosten.  

Jeugdroeien 

De kosten van het jeugdroeien waren dit jaar laag, omdat we voor de jeugdwedstrijden 
geen medailles hoefden te kopen. Er lagen nog genoeg medailles in de kast van vorig 
jaar, daarom vielen de kosten van de wedstrijd mee. Verder zijn er kosten gemaakt voor 
diverse jeugdroeitochten en zijn er nieuwe theorieboekjes aangeschaft bij de KNRB.  

Wedstrijd- en regioroeien 

Door coronamaatregelen konden de meeste wedstrijden niet doorgaan, waardoor er 
nauwelijks aan wedstrijden is deelgenomen en er dus ook geen kosten zijn gemaakt.  

Onderhoud materiaal 

De kosten van het onderhoud materiaal zijn laag. Het afgelopen jaar heeft het onderhoud 
van het materiaal op een laag pitje gestaan. De werkplaats was een gedeelte van het jaar 
niet in gebruik vanwege de verbouwing, waardoor er minder onderhoudswerkzaamheden 
aan de boten zijn uitgevoerd.   

Onderhoud botenwagens 

De botenwagens hebben in 2021 allebei een grote onderhoudsbeurt gehad en zijn 
voorzien van nieuwe banden. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.  

Specificatie subsidies Werkelijk 
2021

Begroot 
2021 

ALV 
23/4/2021

Werkelijk 
2020

OZB-subsidie gemeente Purmerend € 2.154 € 2.000 € 2.139

Jeugd-subsidie gemeente Purmerend € 566 € 500 € 554

Covid compensatie (TASO) € 6.000 € 4.000

Subsidie deskundigheidsbevordering gemeente Purmerend 
(instructeurscursus)

€ 638

Subsidies € 9.358 € 2.500 € 6.693
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Beheerskosten 

De beheerskosten zijn hoger dan begroot. Onder de post beheerskosten zijn onder 
andere de kosten van ICT-licenties (website, ledenadministratie en boekhouding), 
telefoonkosten, kantoorartikelen, bankkosten, representatiekosten en overige 
bestuurskosten opgenomen. In 2021 is eenmalig meer uitgegeven in verband met de 
organisatie van een extra open dag. Hiertegenover staat een stimuleringsbijdrage van 
Spurd die onder de buitengewone baten is opgenomen, waardoor de open dag de 
vereniging per saldo geen geld heeft gekost. Daarnaast maken we door de 
coronamaatregelen meer kosten, bijvoorbeeld voor het Zoom-abonnement dat we 
gebruiken voor digitale bestuursvergaderingen en de digitale ALV. 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten zijn in 2021 veel lager dan begroot omdat gemeente de 
terreinhuur over het eerste halfjaar niet in rekening heeft gebracht in verband met Covid. 
Verder heeft de verwarming een groot deel van het jaar laag gestaan, omdat de soos- en 
de kleedkamers gesloten waren in verband met coronamaatregelen. Daardoor viel de 
energierekening lager uit dan gebruikelijk. De forse stijging van de energietarieven in de 
tweede helft van 2021 heeft op dit moment nog geen invloed op onze kosten. In mei 
2021, dus voor de stijging van de energietarieven, is het contract met de 
energieleverancier voor 3 jaar vastgelegd. Als de stijging van de energietarieven blijvend 
is, zien we de hogere kosten pas met ingang van 2024 in de resultaten terug.  

Buitengewone baten en lasten 

De buitengewone baten en lasten zijn als volgt te specificeren:  

Specifica0e	bijzondere	baten	en	lasten	 Werkelijk	2021 Begroot	2021	
ALV	23/4/2021

Werkelijk	2020

Covid	compensa.e	(TASO)	4e	kwartaal	2020	(ontvangen	juni	2021) € 3.000 € 0

Dona.e	ING	Nederland	fonds	(met	dank	aan	René) € 1.000 € 1.000

Verkoop	boten € 0 € 2.210

S.muleringsbijdrage	kosten	open	dag	ontvangen	van	Spurd € 400 € 0

Deen	ac.e	sponsormunten € 500 € 0

Loca.e	vergoeding	i.v.m.	filmopnames € 250 € 0

Vrijval	voorziening	sleutels	na	opschonen	administra.e € 527 € 0

AOoeking	administra.ef	verschil	kas	soos -€ 635 € 0

Bijzondere	baten	en	lasten € 5.042 € 0 € 3.210
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De afboeking administratief verschil kas soos betreft een boekhoudkundige correctie over 
voorgaande jaren. Het in de jaarrekening 2020 verantwoorde kassaldo bleek achteraf 
hoger te zijn dan het in kas aanwezige geld. Bij analyse van het verschil bleek dat er in de 
jaren 2018 en 2019 administratief te veel omzet soos en daarmee ook te veel kasgeld in 
de administratie is verantwoord. Het gaat hier uitdrukkelijk om een administratieve fout, er 
is geen sprake van fraude of diefstal. Daarnaast bleek bij controle van de voorziening 
sleutels dat ook hier in de loop der jaren een administratief verschil is ontstaan. De 
correctie van dit verschil is een bate van 527 euro. Per saldo leiden deze verschillen tot 
een eenmalige last van 108 euro in 2021.  

Voorstel resultaatbestemming 

Het voorstel van het bestuur is om het voordelige resultaat van 9.273 euro ten gunste van 
de voorziening onderhoud te brengen. Er is de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan 
het verbouwen van het pand en ook voor 2022 staan de nodige 
onderhoudswerkzaamheden gepland. Bij het opstellen van dit jaar verslag (eind februari 
2022) is het verwachte verloop van de voorziening onderhoud in 2022 als volgt: 

De verwachting ten aanzien van de dakconstructie en het plaatsen van de zonnepanelen is 
dat het totale project circa 30.000 euro gaat kosten. Medio februari 2022 hebben we een 
aanvraag voor subsidie gedaan bij de provincie voor 13.000 euro. Per saldo blijft er dan 
nog 17.000 euro over die de club zelf moet betalen. Het project kan alleen doorgaan als 
de provincie besluit de subsidie te verlenen, zonder subsidie van de provincie zijn de 
kosten te hoog. Als het zonnepanelen project in de loop van dit jaar gerealiseerd is, 
kunnen we achteraf nog een aanvullende subsidie van 20-25 procent van de totale kosten 

Verloop voorziening onderhoud Verwachting 
2022 

(Februari 2022)

Begroot 2022 
ALV 26/11/2021

Stand 1 januari € 23.988 € 22.669

Dotatie uit kapitaal (besluit ALV 26/11/2021) € 21.000 € 21.000

Hekwerk -€ 4.000 -€ 7.000

Aanpassing dakconstructie en plaatsen zonnepanelen -€ 17.000 -€ 17.000

Bliksembeveiliging en boilers -€ 5.000 -€ 5.000

Thuisaccu’s (4 stuks) -€ 6.150 -€ 5.000

Overige onderhoudsklussen (raam, isolatie, schilderwerk, electra) -€ 6.000 -€ 6.000

Onvoorzien -€ 3.000 -€ 3.000

Stand 31 december zonder aanvullende dotatie € 3.838 € 669

Voorstel resultaatbestemming: batig saldo 2021 doteren aan 
voorziening

€ 9.273 € 0

Stand 31 december na voorgestelde resultaatbestemming € 13.111 € 669
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aanvragen bij de rijksoverheid. Omdat voor de afronding van het project geen zekerheid 
is over het wel of niet verkrijgen van deze aanvullende subsidie hebben we deze subsidie 
bij het ramen van de kosten buiten beschouwing gelaten.  

Onze club verbruikt veel gas voor de verwarming van het gebouw. Als de huidige hoge 
energietarieven niet dalen, gaat onze energierekening in de toekomst met 3 tot 4 duizend 
euro per jaar stijgen. Als bestuur zijn we ons aan het oriënteren op energiebesparende 
maatregelen om toekomstige kostenstijgingen te beperken. Het verduurzamen van het 
gebouw door isolatie en warmte-terugwintechnieken is kostbaar, maar voor dit soort 
maatregelen kunnen we subsidies aanvragen die ten minste 50% van de kosten dekken. 
Het bestuur hecht er waarde aan om op dit moment al ruimte te creëren in de voorziening 
onderhoud om toekomstige verduurzamingsmaatregelen te kunnen betalen. In de loop 
van 2022 zullen we de verduurzamingsplannen verder uitwerken. Bij de ALV eind 2022 zal 
door het vaststellen van de begroting 2023 besluitvorming plaats vinden over de in 2023 
te treffen verduurzamingsmaatregelen.     
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