voorstel voor investeringen in boten in 2019
Als bestuur willen wij ook voor het jaar 2019 weer een investeringsvoorstel aan de
ledenvergadering voorleggen. Gewoon omdat het verstandig en noodzakelijk is om jaarlijks te
investeren in nieuw roeimateriaal. Als basis gebruiken wij het lange termijn botenplan.
Het voorstel aan de ALV betreft nu alleen de investeringen voor het jaar 2019.

2016

2017

2019

Het lange termijn botenplan 2015-2025
extra 2x (60-75 kg ) , extra riemen, extra ergometer
2e hands wherry *
Alleen 2x POLARIS gekocht
Geen 2e hands wherry kunnen vinden
een boot als Alk, en extra riemen (uitvoering in 2017)
de IJSVOGEL E2x+ gekocht

€ 15.000,--

€ 16.000,--

1e een nieuwe 4 persoons Wherry
Het voorstel is nu om een W2++ wherry te kopen, en de
Meerkoet (w1+) weg te doen. De Meerkoet en de Eend
worden regelmatig gebuikt, echter zeer zelden ter gelijker tijd.
De extra W2X++ (toch weer 6 ipv 5) zal voor meer leden een
voordeel zijn, en door het weg doen van de oude Meerkoet
toch ook een goede oplossing voor de benodigde plaats in de
loods. Investering inclusief 2 paar riemen.
de STORMVOGEL W2x++ gekocht

€ 15.000,--

2e Skiff (65-80kg)
De nieuwe skiff Nova en Pulsar bevallen zeer goed en een
zelfde type boot in de gewichtsklasse tussen deze beide boten
zou een goede aanvulling voor de vloot zijn.
Ook zou gekeken kunnen worden naar de 2e handsmarkt waar
soms goede top-boten worden aangeboden voor redelijke
prijzen. investering inclusief riemen.
De SIRIUS gekocht

€ 5.000,--

Nieuwe 4 pers wherry naar 2018 halen
1 x(55-70) vv Orion - 1 x(55-70) vv Mercurius incl. riemen

€ 17.000,-€ 11.500

Beide skiff krijgen in vervanging voorrang op de Taurus en
Aquarius.
Vervanging door 1x Swift Club A.
Mercurius blijft behouden voor bevoegdheid 5.
1x Janousek wordt toegevoegd aan bevoegdheid 6 vloot.
2018
2019

Vervangen 1x (65-80) wel in 2018
Doorschuiven naar 2020 Vervangen TIEN voor VIER
Extra riemen -& 2e hands 4x+ vv Purmer

2020

Het investeringsbudget voor 2019 laat geen ruimte voor de
aanschaf van een nieuwe 4x-. Om die reden wordt deze
investering opnieuw doorgeschoven. We hopen deze
investering nu in 2020 te kunnen doen
Aanschaf nieuwe Janousek 4x-Omriggeren 10voor 4 naar oars

€ 13.900,-- tot
€ 22.000

€ 16.000

2019
2020
2021

vervangen Jubilot door C3+/C4extra riemen

€ 16.000,-

2020
2021
2021
2022

1 x(75-90) vv Taurus - 1 x(55-70) vv Aquarius
extra riemen
1 x(55-70) vv Orion - 1 x(55-70) vv Mercurius
extra riemen
Ivm krappe investeringsruimte naar 2019 geschoven.

€ 9.500,-- tot
€ 17.000,-€ 10.800,-- tot
€ 17.800,--

Vervanging Beemster ?

€

16.000,--

vervangen Meerkoet
extra riemen
Vervanging De Where

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.600,-- tot
12.500,-14.000,-- tot
16.500,-11.000,-- tot
16.400,-13.500,-- tot
17.000,-9.500,-- tot
17.000,-13.500,-- tot
17.000,-13.500,-- tot
17.000,--

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

1 x(40-55) vv Toy - 1 x(40-55) vv Kees
extra riemen
vervangen Overwhere ? Of inbouwen luchtkasten?
extra riemen
Vervanging Sagitarius, Ophicius
Vervangen Haal ? Of inbouwen luchtkasten?
extra riemen
Vervangen Wheermolen voor een C5x / C4x+

