Financieel verslag 2020
In de aanloop tot 2020 nam het bestuur de beslissing om noodzakelijk groot onderhoud te
plegen aan de botenstalling. De kosten werden geraamd op € 10.890 excl. de waarde van de
inzet van een groep vrijwilligers. De afgelopen jaren werd voor dit onderhoud een
voorziening gevormd van € 7.500. De overige benodigde middelen zouden uit de reguliere
exploitatie worden opgebracht. Tevens werd besloten om het onderhoud aan de praam (het
vernieuwen van de bodem) tot nader order uit te stellen. Om de balans tussen kosten en
opbrengsten van het varen te handhaven werd het vaartarief verhoogd van Є 5,-- naar
€ 7,50 per persoon. De Vriendenbijdrage werd gehandhaafd op € 12 per jaar.
Begin maart 2020 werd de botenstalling weer in gebruik genomen en stonden onze
vrijwillige schippers in de startblokken om met groepen te gaan varen. De kosten van het
groot onderhoud kwamen uiteindelijk ca € 1.340 lager uit dan was begroot.
De verwachtingen voor 2020 voor zowel bezoek aan ons Huisje als het aantal vaartochten
waren hoog gespannen, omdat Alkmaar e.o. sterk gepromoot zou worden als toeristisch
overloopgebied voor Amsterdam.
Evenwel blokkeerde de lockdown als wapen tegen het Coronavirus alle onze activiteiten.
Noodgedwongen werd besloten, dat ons Huisje gedurende het hele seizoen gesloten moest
blijven. Er kon niet voldaan worden aan de voorgeschreven 1 ½ meter afstand tussen
personen onderling in het woonkamertje en het keukentje. Besloten werd ook om geen
vaartochten te organiseren, om onze vrijwilligers niet bloot te stellen aan het risico van het
virus. Later in het seizoen zijn toch enige vaartochten georganiseerd, waarbij de RIVMrichtlijnen in acht konden worden genomen.
Tegenover deze tegenvallers stonden gelukkig ook meevallers. Wij mochten een beroep
doen op het Rabobank Coöperatief Fonds ter compensatie van gemiste inkomsten en
ontvingen een bedrag van € 750. Zeer verheugend was ook dat onze trouwe groep Vrienden
hun bijdrage voor 2020 op een enkeling na hebben betaald. Onze Vrienden hebben ons ook
nog eens gesteund door inzake de Rabo ClubSupport hun stem op ons uit te brengen. Met
de fraaie opbrengst ad € 662,17 is al een behoorlijk deel van de kosten van de restauratie
van onze praam afgedekt. Tenslotte ontvingen wij ook nog een grote gift van € 1.000.
Met dank aan onze Vrienden en onze vrijwilligers zijn wij het coronajaar 2020 financieel
goed doorgekomen. Onze financiële positie kan getypeerd worden als “arm maar gezond”.
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