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Het corona jaar 2021
1. Voorwoord
Wie had gedacht dat de corona ons dit jaar met rust zou laten kwam bedrogen uit.
Ook dit jaar was weer een jaar waar corona een grote invloed had op onze activiteiten. Dachten we de
corona perikelen achter ons te kunnen laten was dat natuurlijk geenszins het geval.
Toch hebben we nog een half seizoen wat kunnen varen, al was het natuurlijk met in acht neming van de
voorgeschreven beperkingen.
Met 65 vaarten hebben we nog 661 personen een aangename tocht kunnen bieden. Hierbij viel op dat er
voor de individuele vaarten veel belangstelling was door toeristen uit het hele land. Reden genoeg voor
ons om met de T.I.P. een afspraak te maken dat zij voortaan de individuele vaarten boeken, daar vele
gasten aangaven daar hun informatie te hebben verkregen.
Voor wat betreft het aantal vaarten hebben we toch wel behoorlijk onder ons gemiddelde gevaren van de
afgelopen 10 jaar. (118)
Het is evenals het voorgaande jaar een triest gebeuren en voor de financiën is het natuurlijk ook geen
feest.
Met het weinige wat we hebben kunnen doen hebben we de vaste kosten gelukkig weer kunnen dekken.
Laten we hopen dat we in het jaar 2022 weer een normaal seizoen kunnen varen en dat we ons mooie
schip niet alleen maar in het botenhuis zullen aantreffen.
Harm van Weerden
Voorzitter

2.1. Bestuur en leden
Het bestuur werkt volledig onbezoldigd evenals de overige 21 vrijwilligers. [ Schippers
en gastvrouwen/heren].
Het bestuur kende in 2021 de volgende samenstelling ;
Voorzitter :
Secretaris:
Penningmeester:
Techniek:
Boekingen:

Jan Middag
Harm van Weerden
Karel van der Scheer
Henk Hilbrands
Dick Troost

Adviseurs: Anne Buursema
Harm Brummel

Tijdens het verslagjaar 2021 vergaderde het snikke bestuur op;
28 januari, 25 februari, 25 maart, 28 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus,
30 september, 28 oktober, 25 november, 2e december
De jaarlijkse snikke vrijwilligers bijeenkomst ter afsluiting van het vaarseizoen 2021 werd dit jaar sober
gehouden middels een bijeenkomst in “de Veurkamer” in Nieuw Amsterdam

2.2. De snikke vrijwilligers
Schippers

Gastvrouw / heer

Dhr. K. van Klinken
Dhr. H. van Weerden
Dhr. A. Zonneveld
Dhr. J. Palma
Dhr. J .Meems
Dhr. E. Nieuwerf
Dhr. R. Hake
Dhr. M. Gruiters
Dhr. E. de Haan
Dhr. D. Troost
Dhr. J. Vos
Dhr.T.de Vries
Dhr. J. Venema
Dhr. S. Beukers
Dhr. H. Hilbrands
Dhr. K. v/d Scheer

Mevr. G. Sommer
Mevr. I. Zonneveld
Mevr. F. v/d/ Scheer
Mevr. I. Stuiver
Mevr. K. Jense
Mevr. R. Meems
Mevr. A. Specken
Mevr. S. Beukers
Mevr. M. Hartmann
Dhr. J. Middag

3. Vaarten en passagiers

2035

1912

1904

2492

2590

2680

65

127
9

135

109

119

117

129

167

186

201

661

831
79

1099
76

1190
79

1195
81

58

996

2395

3490

Covid-19 problemen drukte ook dit jaar een grote stempel op het vaarseizoen dit jaar. Vanaf 1 april t/m
24 juni heeft de snikke geen passagiers kunnen vervoeren. Na het loslaten van de Lockdown en
verruimen van de nodige maatregelen is er weer besloten om onder de geldende corona maatregelen
weer te gaan varen.
We hebben in 2021 nog 65 vaartochten kunnen maken met 661 gasten.
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4. Verslag seizoen 2021
Het vaarseizoen kenmerkt zich in 2021 door het vele stilliggen van de snikke “Johannes Veldkamp”, als
gevolg van de coronapandemie.
Het komt duidelijk tot uiting in de bovenstaande grafiek. Dit jaar hebben we slechts 65 vaarten
kunnen maken, meer dan het voorgaande jaar, maar ver onder ons gemiddelde van 118
vaarten, wat natuurlijk ook zijn weerslag heeft op de financiële stand van zaken van de
stichting.

Daarnaast werden we in 2020 reeds geconfronteerd met het feit dat de grond van de
parkeerplaats die we in gebruik hadden voor onze gasten, werd verkocht en we moesten
uitkijken naar andere mogelijkheden om te parkeren.
Diverse mogelijkheden zijn besproken maar een definitieve oplossing is er nog steeds niet. De
problemen zijn voorgelegd aan de gemeente en de voortekenen lijken gunstig dat er op een
redelijke termijn een oplossing wordt gevonden.
Tot die tijd is een tijdelijke oplossing gevonden ook in overleg met E.O.P Oranjedorp.
In het afgelopen jaar hebben twee pioniers en oprichters van de Stichting hun functie
overgedragen aan hun opvolgers.
Dhr. Adrie Jeroense heeft zijn functie als secretaris overgedragen aan Harm van
Weerden ingang 1 januari 2021
Jan Middag droeg zijn functie van voorzitter m.i.v. 25 november 2021 over aan Harm
van Weerden die Ed de Haan bereid vond om zijn secretaris functie over te nemen.

5. Financiën:
Exploitatierekeningen
2021

2021

€

€

Opbrengsten
Omzet
Vaarten
Consumpties

€
8.709
1.575
10.284

Overige omzet
Bank
Subsidie gemeente Emmen
Rente Bank
Verzekering
Subsidie Rabobank
Fooienpot

0
0
0
0
2.222
96
2.318
12.602

Uitgaven
Kosten De Snikke
Rente
Notaris kosten
Huur A. Buursema Rente
Botenhuis
Diesel
Exploitatiekosten
Onderhoud
WA-verzekering
Consumpties
Attentie vrijwilligers

0
0
831
524
0
1.676
1.687
987
217
5.922

Algemene kosten
Drukwerk
Administratie
Bankkosten
Telefoon en porty

0
0
106
316

Vergaderkosten
Public relation
Diversen

0
1.174
667
2.264
8.186

Exploitatiesaldo

4.416

