Groene Wens Boot - ANBI-jaarverantwoording 2021
.Algemeen
De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl,
Gemeente Steenwijkerland
Typering en doelstelling (art. 1 statuten)
De stichting heeft ten doel om mensen, die gebonden zijn aan een rolstoel in de gelegenheid te stellen
om in de privésfeer te recreëren op en rond het water van de Wieden en de Weerribben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de bouw en de exploitatie van een
fluisterboot met voorzieningen voor rolstoel gebonden mensen, fondsenwerving, promotie, de
instandhouding van een ligplaats en het opleiden van en laten varen van de boot door vrijwillige
schippers.
Vermogen (art. 3 statuten)
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting zal met het oog op de continuïteit
gevormd worden door: subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, inkomsten uit
verhuur, sponsoring en wat de stichting op enigerlei andere wettige wijze verkrijgt. De stichting
ontvangt geen bijdragen van de overheid. De stichting ontvangt wel regelmatig financiële steun vanuit
de samenleving. .De sponsorbijdragen en donaties zijn o.a. van particulieren, kerken, instellingen en
goede doelen stichting(en) ter dekking van uitgaven aan de boot en het botenhuis.

Balans 2021
Activa

31-12-2021

Inventaris

pm

Passiva

31-12-2021
Eigen Vermogen/Reserve

Liquide middelen

€ 28.483,62

Korte schulden

Totaal

€ 28.483,62

Totaal

€ 28.483,62
pm
€ 28.483,62

Toelichting:
Eigen Vermogen 31.12.2020

€ 31.976,76

Saldo tekort

€ 3.493,14- (zie hierna inkomsten en uitgaven)

Eigen Vermogen 31.12.2021

€ 28.483,62
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De Inventaris wordt als pm opgenomen.
Het eigen vermogen/reserve is (minimaal) nodig voor de continuïteit om grote tegenvallers op te vangen, extra
(groot) onderhoud en om de vaste kosten te kunnen voldoen indien de inkomsten wegvallen, zoals de laatste
twee jaar door de coronapandemie.
Het saldo verloop over 2021 van de Liquide Middelen en het Eigen Vermogen werd beïnvloed door een tekort
door het wegvallen van inkomsten als gevolg van de Corona perikelen.
Het verloop van de baten en lasten
Het boekjaar 2021 kenmerkt zich, evenals over 2020, door perikelen van het coronavirus (Covid-19).
Hierdoor kon er niet worden gevaren, ook op advies van de GGD IJsselland. Voorzitter Gerard van Dorp
heeft de vrijwilligers/schippers hierover geïnformeerd en een bericht op de website laten plaatsen.
De jaarlijkse NL-doet dag werd uitgesteld naar 7 augustus 2021. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat er
in het najaar weer gevaren kon worden, maar door het uitbreken van een nieuwe coronavariant met
overheidsmaatregelen was dit niet mogelijk.
Op vrijdag 8 oktober 2021 werd het 10-jarig jubileum van de Groene Wens Boot sober gevierd in het
Rabo Theater De Meenthe te Steenwijk. Dit was een gezellige en succesvolle bijeenkomst. Het was goed
elkaar als vrijwilligers weer eens te ontmoeten.
Een grote investering werd gedaan in de verbetering van de toegang/het invaren van het botenhuis. De
kosten van circa € 2.300,00 werden geheel gedekt door een gift van een goede doelen stichting.
Van Het Kerspel IJsselham Fonds te Ossenzijl kregen wij de jaarlijkse bijdrage voor zes boekingen. Ook
voor 2022 is weer een bijdrage aangevraagd.

Inkomsten

2021

Boekingen,
incl. Kerspel *)
Sponsor- en
Kostenbijdragen`
Rente

Tekort

1.200,00
4.441,40
0,00

(T) 3.493,14

Totaal inkomsten

9.134,54

Uitgaven
Verzekeringen
Promotie
Algemene kosten
Reis/autokosten
Vrijwilligerskosten
Beheer en Onderhoud
Botenloods
Overschot
Totaal uitgaven

2021
1.850,56
142,78
923,45
0,00
3.403,78
557,32
2.256,65
pm
9.134,54

T=Tekort; O=Overschot
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Uit de grote en kleine donaties en sponsorbijdragen blijkt elke keer weer het draagvlak voor ons project.
Acquisitie op sponsoren en donaties voor onze activiteiten blijft voor het bestuur en de vrijwilligers volop
actueel.
Zodra wij weer mogen en kunnen varen zetten wij ons in voor de doelgroep en hopen voor deze periode er
een mooi vaarseizoen en een gezond financieel succes van te maken.
Uitgangspunt is elk jaar een sluitende begroting. Het boekjaar 2021 sluit met een regulier tekort. Er blijven
een aantal vaste kosten die toch uit inkomsten en donaties gedekt moeten worden willen wij een verdere
achteruitgang in het vermogen voorkomen.
Wij zullen alert moeten blijven, zolang de corona crisis duurt, om over een financiële buffer te (blijven)
beschikken voor extra onderhoud en tegenvallers. Grote uitgaven zullen beoordeeld moeten worden op nut
en noodzaak vooral gedurende de periode dat er niet gevaren wordt en er geen inkomsten zijn. In de uitgaven
zit geen ruimte voor (grote) financiële tegenvallers.
Het huidige kapitaal/reserve/vermogen is na het uitgevoerde groot onderhoud in 2019 en 2020 toereikend.
Wij hebben ons aangemeld voor de NL-doet dag van het Oranjefonds op zaterdag 12 maart 2022. Vanwege
corona kan deze activiteit net als in 2021 weer uitgesteld worden. Er is inmiddels een financiële bijdrage
van € 350,-- toegekend.

Januari 2022
Roelof Huls, Penningmeester

Foto augustus 2021: nieuwe ingang voor het botenhuis
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