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Jaarverslag Museumhaven Gouda 2016
‘Jaar van Verandering’

Voor u ligt het verslag van de Stichting Binnenhavenmuseum Turfsingel (BIHAT) over het kalenderjaar
2016. Dit verslag biedt een overzicht van de activiteiten en het bestuurlijke reilen en zeilen van
BIHAT. Een jaar waarin BIHAT, maar bovenal de schippers, met plezier grote en kleine activiteiten
organiseerden en aan de Goudse gemeenschap hebben aangeboden. En de eigen organisatie hebben
gedragen.
Bestuurlijk zijn er een aantal veranderingen in gang gezet met het doel de samenwerking tussen
bestuur en schippers beter te laten verlopen, plezier met elkaar hoger in het vaandel te zetten en
onze scheepsgemeenschap nog vitaler te maken dan die altijd al is. Vandaar de titel: Jaar van
Verandering. Verandering die begon met de wisseling van een aantal bestuursleden met als logisch
gevolg een ander geluid.
Relativering van de titel willen wij ook gelijk benoemen: de meest vermeldenswaardige
veranderingen zijn die van de ontwikkeling van de Museumhaven sedert haar oprichting in 1990:
van lege zwaaikom tot volwaardige haven, van een 2ehands bouwkeet tot een professioneel
werfhuis, van een dichtgespijkerd schipperswachtlokaal tot een juweel als het IJsselhuis. Het
resultaat van visie en inzet van de vorige besturen en van de schippers. Het huidige bestuur ziet het
als haar taak om zorgvuldig door te bouwen op deze erfenis en dat bovenal samen met schippers en
leefomgeving te doen.
We hebben ervoor gekozen het jaarverslag te starten met de activiteiten die interactie met de
Goudse gemeenschap betreffen - de ‘Publiekstaak’ van de Stichting -, omdat BIHAT daarin het meest
zichtbaar is voor ‘de buitenwereld’ en dus voor u.
Activiteiten en ontwikkelingen inzake de andere twee kerntaken van BIHAT, krijgen daarna een
plaats. Deze taken - ‘Behoudstaak’, het ‘bevorderen van het behoud van de schepen’ en de
‘Beheertaak’, het ‘beheren en behouden van de Museumhaven’- zijn cruciale randvoorwaarden voor
realisatie van de Publiekstaak. En voor een vitale leefgemeenschap die in staat is het behoud van de
schepen en het organiseren van activiteiten te realiseren. Kortom: voor een fijne Museumhaven, met
mooie schepen en met activiteiten waar de Goudse Gemeenschap stimulans en plezier aan beleeft.
Wij hopen dat U dit verslag met plezier zult lezen. En met evenveel genoegen naar de Goudse
museumhaven en haar gemeenschap van vrijwilligers kijkt als wij dat zelf doen.
Namens het bestuur,
Ronald Blitz, voorzitter
Maart 2018

Van tweedehands container

Naar nieuw werfhuis
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A. Publieks- en overige activiteiten
Visie & inzet:
BIHAT staat midden in haar omgeving en wil daarmee op een positieve manier samenwerken.
Door mooie en visueel aantrekkelijke schepen in de haven te hebben waar publiek naar kan kijken
en bij weg kan dromen. Door dit erfgoed op een aantrekkelijke wijze te presenteren. En door
goede relaties te onderhouden met haar omgeving: zowel buurtbewoners als in ruimere zin.
Met ondervermelde activiteiten hebben BIHAT en haar schippers inhoud gegeven aan de wens
goede relaties te onderhouden met de omgeving: buurt, Gemeente Gouda, de historische
scheepswereld.
1. Havendagen 2016
De havendagen 2016 dreigden het slachtoffer te worden van de bestuurlijke onrust en
overgang begin 2016. Te elfder ure stonden Hans Nieuwenhuis en Paul de Jong, met Joris de
Groot achter de schermen, op om het feest toch te organiseren. Op basis van het inmiddels
vaak geprezen 2015 draaiboek. Er werd geen thema gehanteerd. Het weer zat niet mee
(wind en regen), maar het werd ondanks alles een geslaagd feest dat ook nog eens, gelet op
het weer, goed bezocht werd. Enkele in het oog springende activiteiten: -) het zandaakje
‘Door gunst verkregen’ loste zand, -) de visroker verkocht heerlijke vis, -) je kon jezelf laten
fotograferen in regenkleding terwijl een grote ventilator bijpassende omstandigheden
creëerde, -) en op zondag was er wederom de schependans van met elkaar bewegende
schepen; voortbewogen op de motor, zeilend en met de hand.
2. Goudsch Getij
Ter ere van het 25-jarig bestaan van de museumhaven Gouda en Stichting BIHAT is in 2016
een openluchttheater voorstelling, genaamd Goudsch Getij, georganiseerd, met een eerste
aanzet daartoe in 2015.
In september 2016 heeft de groots opgezette voorstelling met daverend succes en
uitstekende Goudse publiciteit plaatsgevonden. 1200 bezoekers keken vanaf een tribune op
het plein aan de Bogen naar het verhaal van de geschiedenis van Gouda, verteld aan de hand
van zes eeuwen schipperij in Gouda. Aanschouwelijk in beeld gebracht met schepen uit
verschillende tijden die aan en af voeren in het Mallegat waar zich nu de museumhaven
bevindt. Schepen die het decor EN
(mede) onderwerp van het verhaal
vormden. Ook onze burgemeester Milo
Schoemaker speelde in het stuk mee en
wel als... Burgemeester. Met klein
verdriet en grote knokploegen die de
Leidschendamse sluis verwoestten.
Kortom: een zeer geslaagd aanbod aan
de Goudse Gemeenschap door de 25
jarige Museumhaven Gouda. Het succes
is te danken aan de tomeloos
enthousiaste inzet van een groot aantal
vrijwilligers en een aantal professionals.
Welke laatsten zich tegen zeer lage
kosten beschikbaar hebben gesteld.
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3. Sinterklaas
De Johanna – familie Balk-van Sandick – heeft traditiegetrouw de Sint en zijn vele Pieten
ondersteund door hen Gouda in te varen tot aan het Regentesseplantsoen, waar onze
burgemeester de goedheiligman met alle egards ontving onder toeziend oog van de Goudse
bevolking die met duizenden was toegestroomd. Onze dank gaat uit naar Piet en Josien die
het toch altijd maar aandurven om met hun schip, vol met Pieten en daardoor volstrekt
gehinderd in uitzicht naar voren, dit fantastische feest te ondersteunen.
4. Verlichte Schepenavond - 9 december 2016
Het leukste kleine evenement van de museumhaven voor de kleinsten in onze omgeving.
‘Verlichte Scheepjesavond’.
Dit is het jaarlijkse ontsteken van de lichtjes in de masten van de schepen door kinderen uit
de omgeving van de museumhaven. Vlak voor ‘Gouda kaarslicht’. Sinds 1998.
Een 45-tal kinderen scheepten in aan boord van de zandaak ‘Jacob’ van de familie Balk-Van
Sandick, riepen op aangeven van Willem-Jan Ribberink de longen uit het lijf – ‘EEN,TWEE ,
DRIE LICHTJES AAN’- en kregen alle schepen, soms na drie keer roepen, verlicht. Zodat
uiteindelijk om 19.40 de gehele haven feeëriek en overweldigend verlicht was en de kinderen
(en hun ouders) van koek en zopie konden genieten. De schepen geven met hun
sprookjesachtige verlichting gedurende de kerstperiode een bijzondere sfeer aan Gouda en
haar Museumhaven.
5. Kerstmis
Zoals de museumhaven-traditie wil stond er weer een kerstboom met verlichting op de
dekschuit ‘Kukkel’ als onderdeel van de verlichte schepen.
6. Aftuigen & Opbouwen
In 2015 is een convenant gesloten tussen CMG en Museumhaven voor het project “Het
water blijft trekken” (in de definitieve vorm genaamd ‘Aftuigen & Opbouwen’). Een
storytelling-project waarin de verhalen van oud-schippers en schipperskes uit Gouda en
omgeving zichtbaar en beluisterbaar worden gemaakt. Met geselecteerde deelnemers
worden gesprekken gevoerd om hun verhalen op te tekenen en worden er korte
filmopnamen en foto's gemaakt. Dit project is in 2016 door CMG uitgevoerd en zijdelings
ondersteund door de Museumhaven. Het resultaat, een fraai filmverslag en geslaagde
vastlegging van oral-historie van het leven op schepen zoals die van BIHAT, is gedurende de
nieuwjaarsborrel in januari 2017 gepresenteerd aan de schippers en genodigden.
De Rabobank heeft voor dit project een eenmalige subsidie verstrekt van € 15.000.
7. Maandelijks Schipperscafé
Ook in 2016 diende ons IJsselhuis op velerlei wijzen als plaats van samenkomst en onderlinge
binding van buurtbewoners en de schippers. Ondermeer door het schipperscafé, maandelijks
op de eerste vrijdag van de maand. Met veelal life accordeon muziek door Paul de Jong.
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8. Goudsch Palaver
Het krantje met wetenswaardigheden over de museumhaven, genaamd ‘Goudsch Palaver’
en in 1996 gestart als ‘Havensnippers’ door Wim de Groot , kwam in 2016 twee keer uit. In
een oplage van 180 stuks. Verstrekt aan de ‘Vrienden Van de Museumhaven Gouda’,
schippers en relaties zoals oud-liggers, oprichters, sponsoren en leveranciers van goederen
en diensten.
Enkele onderwerpen waren: onthulling van het "Hans Hammannbankje" (in herinnering aan
ons in december 2014 overleden zeer gewaardeerde bestuurslid Hans Hammann), "Nieuwe
buren", over het Gouds Ondernemershuis en (natuurlijk uitgebreid) over het spektakel
"Goudsch Getij", Rivierkreeft in de haven en op je bord, over de landelijke reünie varend
erfgoed in Vreeswijk in 2016, en de "Verlichte Schepenavond".
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B. Omgeving
In de fysieke en organisatorische leefomgeving van BIHAT is BIHAT bij de volgende zaken
betrokken geweest.
9.

Pakvest
Een schippersgezin treedt sinds jaar en dag op als hoofdhuurder van een oud pand tegenover
het Werfhuis - de Pakvest genoemd- en faciliteert hiermee voor schippers en vele
buurtbewoners opslag en stalling voor fietsen, brommers en een motor.

10. Pijpenkoppen.
Het kunstwerk “de pijpenkoppen” heeft dit jaar een korte reis door het plantsoen voor het
IJsselhuis gemaakt en is na de havendagen 2016 uiteindelijk weer op zijn oorspronkelijke
plaats voor het IJsselhuis terecht gekomen. BIHAT heeft zich voor plaatsing op de
oorspronkelijke plek sterk gemaakt, omdat het kunstwerk op die plek een welkome
versiering oplevert bij grotere publieksactiviteiten.
11. Olevaerskade
In 2016 is overleg geweest met o.a. Croda over de veranderingen aan het IJsselfront ter
hoogte van de steiger van de Museumhaven. Gedacht werd ondermeer aan een extra
onderhoudsfaciliteit voor de museumhaven waarmee omgevingsdruk bij het Werfhuijs kan
worden weggenomen. BIHAT sluit voor het vervolgtraject hierop aan. Vooralsnog is een eerst
volgend overleg pas in 2017 voorzien.
12. Wateralliantie.
In de tweede helft van 2016 is op initiatief van ‘Gouda Waterstad’ de ‘Water Alliantie’
gevormd: een informeel samenwerkingsverband tussen diverse groepen met als kern de
interesse voor de betekenis van het water van de binnenstad van Gouda.
Het doel is waar mogelijk samen te werken en om in overleg naar overheden meer invloed te
kunnen uitoefenen.
BIHAT participeert hierin. Overige participanten: de voorzitters van Gouda Waterstad (Paul
Rietjens), het Gouds Watergilde (Hans Suijs), Gouda Sterk a/d IJssel (Gerard Overkamp),
Historisch Platform Gouda (Ineke Verkaaik), Die Goude (JanWillem Eekman), GoudAsfalt
(Maud Roukens) en als organisator/gesprekleider Pim Arts en incidenteel Jan Löwik.
13. Gouda Waterstad
In september 2016 heeft ‘Gouda Waterstad’ een nieuwe koers kenbaar gemaakt waarin
wordt aangegeven dat men graag wil samenwerken met o.a. BIHAT om mogelijk een jaarlijks
terugkerende manifestatie te organiseren. In dezelfde periode heeft BIHAT aan Gouda
Waterstad meegedeeld dat BIHAT ervoor kiest om tweejaarlijks zelfstandig Havendagen te
organiseren, net zoals BIHAT dit vroeger zelfstandig deed. Beginnend in 2017.
Daarbij sluit BIHAT mogelijke samenwerking uiteraard niet uit.
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C. Bestuur & Organisatie
Zoals in de inleiding geschreven zijn er in 2016 een aantal veranderingen in gang gezet met het
uiteindelijke doel de samenwerking tussen bestuur en schippers beter te laten verlopen, het
plezier met elkaar hoger in het vaandel te zetten en onze scheepsgemeenschap nog vitaler te
maken dan die altijd al is.
Deze veranderingen kwamen op gang door verschillen van inzicht tussen het toenmalige bestuur
van BIHAT en schippers over de mogelijke negatieve financiële impact van met name beoogde
investeringen in het IJsselhuijs en van kosten van het groots opgezette theaterspektakel Goudsch
Getij.
14. Structuurcommissie, Bestuurswisselingen
Verschillen van inzicht tussen het toenmalige bestuur van BIHAT en schippers leidde eind
2015 tot het instellen van een ‘Structuurcommissie’, bestaand uit bestuursleden en
schippers. Met het doel samen oplossingen te vinden voor de gegroeide zorgen en
spanningen. Deze Structuurcommissie bestond uit de drie bestuursleden Martine van Lier,
Frank-Paul Janssen en Paul de Jong en een drietal schippers (Frits Verheij, Hans Nieuwenhuis
en Willem-Jan Ribberink).
Het spanningsveld leidde er toe dat per 24 februari 2016 de toenmalige voorzitter Peter
Fokkens aftrad.
De Structuurcommissie, in goed overleg met alle schippers, formuleerde uitgangspunten om
nieuw beleid te formuleren. Eind april 2016 trad Ronald Blitz toe in de Structuurcommissie,
om vervolgens in het ‘structuuroverleg’ van 24 mei 2016 benoemd te worden tot interimvoorzitter voor de duur van 6 maanden; later dit jaar als regulier voorzitter en verlengd tot
een reguliere duur. De drie schippers werden eveneens benoemd in het bestuur.
Het nieuwe bestuur had als taak dringende klussen op te pakken en de herstructurering
verder vorm te geven.
In de loop van 2016, nadat het nieuwe bestuur was benoemd, bedankte Martine van Lier
voor haar bestuursrol vanwege haar beperkte beschikbaarheid. Het huidige bestuur van
BIHAT is Martine van Lier zeer dankbaar voor haar volhardende support in de moeilijke
overgangstijd. Ondanks haar drukke werk.
Later in 2016 kreeg penningmeester Frank-Paul Jansen een nieuwe baan in Aruba, waardoor
hij niet in staat was zijn functie voldoende inhoud te geven. Hij wordt, onder dankzegging,
voorlopig vervangen door Frits Verheij.

8

15. Afwikkeling Stichting Financiële Ondersteuning Binnenhavenmuseum Turfsingel
Medio 2015 heeft het toenmalige bestuur van BIHAT bij de gemeente melding gemaakt van
een – tot dan bij de gemeente onbekende – voorziening; deze voorziening ten bedrage van
ca € 70.000 stond op rekening van Stichting Financiële Ondersteuning Binnenhavenmuseum
Turfsingel (hierna ‘SFOBT’).
Begin februari 2016 vorderde B&W Gouda dit bedrag op, omdat het aanhouden van reserves
van enige omvang door BIHAT onder de subsidieregeling waaruit BIHAT jaarlijks € 18.000,krijgt, niet toegestaan is. Tenzij daartoe toestemming verleend is door B&W Gouda.
Om verdere discussies en de dreigende verslechtering van de goede relatie tussen gemeente
Gouda en BIHAT te voorkomen is medio 2016 met de gemeente Gouda overeengekomen dat
de betreffende stichting SFOBT zou worden geliquideerd en de vrijkomend gelden ten goede
zouden komen aan de gemeente Gouda.
16. IJsselhuis
Sinds 1993 is BIHAT eigenaar van het
IJsselhuis, het voormalig historisch
relevante en beeldbepalende
Schipperswachtlokaal.
Sinds de acquisitie in 1993 is het lastig
geweest het IJsselhuis een zodanige
functie te geven dat deze bijdroeg aan
de missie van BIHAT en tegelijkertijd
haar eigen onderhouds- en
exploitatiekosten opbracht.
In een poging de huidige ondernemer
(restaurant) van een beter exploitabel
pand te voorzien, zijn in 2014 – 2015 plannen ontwikkeld voor een aanbouw, een serre. De
eerder genoemde SFOBT- gelden moesten hiervoor een financiële basis verschaffen.
Deze plannen waren mede onderwerp van discussie tussen toenmalige bestuur BIHAT en
schippers zoals boven-geduid.
Gezien de financiële risico’s, verbonden aan het bezit van onroerend goed in het algemeen,
en het IJsselhuis in het bijzonder en gezien het feit dat het IJsselhuis niet goed past binnen de
doelstellingen van BIHAT, is medio 2016
besloten om uitbreiding van het
IJsselhuis (serre) niet langer te ambiëren
en wordt tevens onderzocht of BIHAT
afstand kan doen van het IJsselhuis,
zodanig dat het fysieke en functionele
behoud van het IJsselhuis geborgd is.
Tegelijkertijd spant BIHAT zich tot het
uiterste in om - samen met de uitbater –
de exploitabiliteit te vergroten.
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17. Goudsch Getij ...
....is hierboven reeds genoemd als zeer geslaagde activiteit. Maar het was ook een bron van
zorg vanwege het risico voor BIHAT dat potentieel is verbonden aan een dergelijk groot
evenement. En is daarmee mede aanleiding geweest tot wisseling van bestuursleden.
De voorbereidingen van Goudsch Getij begin 2016 zijn behoedzaam gegaan.
Om het financieel risico voor BIHAT, dat een dergelijk groots evenement (budget € 40K)
potentieel met zich meebrengt, uit te sluiten. Uiteindelijk konden door tijdige
fondsverwerving tijdig verplichtingen aangegaan worden, die bijdroegen aan het
doorslaggevende succes van Goudsch Getij. Zonder op enig moment ongedekt verplichtingen
aangegaan te zijn.
18. Herstructurering.
De in 2015 ingezette herstructurering heeft in 2016 geleid tot planvorming rond de volgende
onderwerpen:
Relatie Bestuur – Schippers & aanpassing statuten / havenreglement
Financiële verslaglegging
Verzekeringspakket
19. Relatie Bestuur - Schippers & aanpassing statuten / havenreglement
De eerder genoemde Structuurcommissie definieerde de doelstelling om de afstand tussen
BIHAT-bestuur en schippers te verkleinen. In 2016 is over de manier waarop dit doel bereikt
moet worden uitvoerig gesproken met als conclusies:
a. verbetering communicatie en transparantie;
b. versterken juridische positie schippers, resulterend in meer rechten, maar ook meer
betrokkenheid;
c. goed oog houden voor balans tussen wonen – publieke functie;
d. meer zorg voor transparante financiën en financieel risicobeheer.
Met deze conclusies werd een wijziging van de statuten en havenreglement voorzien,
maar in 2016 nog niet afgerond.
e. financiële verslaglegging en het verzekeringspakket hebben behoefte aan verbetering en
daar is dit jaar een begin meegemaakt.
20. Schippersoverleg
In 2016 vonden diverse overleggen BIHAT bestuur-schippers plaats. Hoewel buiten het jaar
vallend, vermelden we hier ook het overleg van 3 november 2015 waarin de
Structuurcommissie ingesteld wordt om oplossingen te vinden voor de gegroeide zorgen en
spanningen. Dit werd vervolgd met een overleg op 15 maart 2016 waarin de structuurgroep
de taak werd toebedeeld om een plan van aanpak te maken. Op 20 juni 2016 volgde een
voortgangsrapportage van de structuurcommissie aan de schippers. Waarin verwoord dat
doordat een aantal specifieke actuele onderwerpen aandacht vergen het nadenken over
structuurwijziging is vertraagd. Zoals de terugvordering door de gemeente van € 69.000
(initieel € 90.000), het afblazen van de bouw van een serre aan het IJsselhuis, zorgen omtrent
achterstallig onderhoud aan het IJsselhuijs. Per 14 oktober 2016 werd wederom een
schippersoverleg gehouden. Nu over de voorlopige uitkomsten van de structuurcommissie.
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B. Commissies en vrijwilligers
Een groot aantal vrijwilligers dragen BIHAT en haar activiteiten.
Activiteiten Commissie. Organiseert de vele activiteiten van BIHAT.
Leden: Astrid Wielemaker (schip ‘Käthe’), Fleur Jacques (schip ‘Gouwestroom’), Hans
Tollenaar (‘waller’) en Joris de Groot (schip ‘Gouwestroom’).
Technische Commissie: Frits Verheij (schip ‘Sytje van Makkum’), Joris de Groot (schip
‘Gouwestroom’), Marco Hoogendijk (schip ‘Quo Vadis’), Ron Oudijk (schip ‘Hoop doet
Leven’).
Reshufflecommissie: niet actief geweest in 2016. Ad hoc samenstelling. In 2015 waren dit:
Susan Vuik (schip ‘Elizabeth’), Marco Hogendijk (schip ‘Quo Vadis’), Frits Verheij (schip ‘Sytje
van Makkum’), Josien van Sandick & Piet Balk (beiden schip ‘Johanna’).
Schouwcommissie: Piet Balk (schip ‘Johanna’), Martine van Lier ((ex-)bestuurslid, schip
Neeltje in Rotterdam), Fleur Jacques (schip ‘Gouwestroom’), Theo Hoogmoed (schip 'Jantina
Afina' in Dordrecht), Lieuwe Bosma (schip 'Ramen en Kistenfabriek III' in Oudwoude). Eén
schip geschouwd en akkoord bevonden voor een ligplaats in de haven (schip 'Helena
Clazina').
Palaver: het 1 mans team van Paul de Jong (bestuurslid).
Bestuur: Martine van Lier, Frank-Paul Jansen, Paul de Jong, Ronald Blitz, Frits Verheij, Hans
Nieuwenhuis, Willem-Jan Ribberink.
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C. De Schepen

BIHAT zou niet bestaan zonder de schepen. Schepen die gerestaureerd, onderhouden en gebruikt
moeten worden. Om ze goed en aantrekkelijk te houden, om het als daadwerkelijk varend erfgoed in
stand te houden. De schippers doen dat met privé inzet en privégelden, BIHAT faciliteert met zeer
noodzakelijke randvoorwaarden. Zonder schippers EN museumhavens zou de kostbare grote vloot
varend erfgoed -grootste ter wereld!- in Nederland niet bestaan. In Gouda liggen er 21 schepen.
Deze schepen zijn:
Anthonetta
Blijde Aankomst
Breevaart
Dora
Elizabeth
Gouwestroom
Helena Clazina
Hoop Doet Leven
Jacob
Johanna
Käthe
Kukel
Olle
Onze Zorg
Quo Vadis
Regina
Sytje van Makkum’
Theodor
Voorwaarts
Vriendschap van Selzaete
Zilvermeeuw
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D. Financieel jaarverslag BIHAT over het jaar 2016.
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1

Specificatie verlies- en winstrekening boekjaar 1 januari 2016 t/m 31 december
2016
Onderneming: Stichting Binnenhavenmuseum

Huisvestingskosten
Huur Vest grond
Huur Turfsingel gracht
Onderhoud gebouwen
OGB Schielandsehoge Zeedijk
OGB Vest 252
Gas en elektra
Eneco Schielandsehoge Zeedijk
Water
Oasen Schielandsehoge Zeedijk
Oasen Vest

Kantoorkosten
Rep. en onderhoud kantoorinventaris
Kleine aanschaffingen kantoor
Kantoorbenodigdheden
Porti en verzendkosten

Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving kantoorinventaris

Verkoopkosten
Reclamekosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Sponsoring/giften
Museumhavendagen
Kosten voorstellingen

€ 3.480,00
€ 4.467,00
€ 1.253,00
€
257,00 –
€ 1.497,00
€ 15.260,00
€ 3.615,00
€
919,00
€
478,00
€
179,00
€ 30.891,00

€
€
€
€
€

573,00
3.058,00
2.624,00
484,00
6.739,00

€
€

1.540,00
1.540,00

€
239,00
€ 1.756,00
€
172,00
€
25,00
€ 2.218,00
€ 25.492,00
€ 29.902,00

2
Finacieringskosten
Bank- en giro kosten

Algemene kosten
Contributie en abonnementen
Advies- en informatiekosten
Bedrijfsverzekeringen
Accountantskosten

Baten en lasten
Buitengewone lasten
Reservering investering infra

Omzet
Passanten gelden
Gift Gouds Getij
Liggeld
Eneco ontvangen
Water ontvangen
Gemeente Gouda
Vriendenbijdrage
Omzet kaartjes
Omzet diversen
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten
Schippersbijdrage

€
€

251,00
251,00

€
€
€
€
€

473,00
3.930,00
3.007,00
1.550,00
8.960,00

€ 6.273,00
€ 20.000,00
€ 26.273,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
13.670,00
17.264,00
12.629,00
1.960,00
18.000,00
2.310,00
14.171,00
39,00
12.000,00
1.121,00
250,00
95.414,00

3

RECAPITULATIE
Winst- en verliesrekening 2016
Totaal opbrengsten
Af: huisvestingskosten
Af: kantoorkosten
Af: afschrijving materiële vaste activa
Af: verkoopkosten
Af: financieringskosten
Af: algemene kosten
Af: baten en lasten
Saldo winst- en verliesrekening (bedrijfsresultaat)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

95.414,00
30.891,00
6.739,00
1.540,00
29.902,00
251,00
8.960,00
26.273,00
9.142,00-

Toelichting Verlies-en Winstrekening
Verlies- en Winstrekening 2016
1. Huisvestingskosten
De huisvestingkosten, bestaande uit huur Vest, Turfsingel en OGB Vest, bedragen € 9.444; ook
het onderhoud gebouwen ad € 1.253 valt onder deze post. De gemeentelijke subsidie ad €
15.500 wordt aangewend ter dekking van deze kosten, totaal ad € 10.697.
De overige huisvestingskosten betreffen nutsvoorzieningen die via andere inkomsten (liggers en
IJsselhuis) zijn afgedekt.
2. Kantoorkosten
Onder kleine aanschaffingen kantoor is ook genomen de vervanging van de vaatwasser in het
IJsselhuis ten bedrage van € 1.278.
3. Verkoopkosten
In de verkoopkosten is opgenomen een post kosten voorstellingen; deze post ad € 25.492 geeft
de kosten weer van de voorstelling Goudsch Getij.
4. Algemene kosten
De advies-en informatiekosten en accountantskosten (totaal € 5.480) zijn aan de hoge kant door
een inhaalslag over de administratie 2016 en de tijd gestoken in een nieuwe opzet van de
administratie.
In de bedrijfsverzekeringen is opgenomen een eenmalige verzekering voor Goudsch Getij van €
1.620,62.
5. Baten en Lasten
De buitengewone lasten (€ 6.271) is een afboeking van een oude huurachterstand van het
IJsselhuis; de reservering ad € 20.000 is een eerste aanzet tot het ook daadwerkelijk verrichten
van investeringen infra etc. in 2017 en verdere jaren.
6. Omzet
De Gift Goudsch Getij en omzet kaartjes geeft totaal inkomsten € 27.741; de kosten Goudsch
Getij bedragen (voorstelling en verzekering) € 27.112,62.
De post huuropbrengsten betreft de huur van het IJsselhuis incl. nuts en OGB; de netto
huuropbrengsten zijn dan ook € 8.164.
7. Recapitulatie
Hierbij valt op dat het saldo duidt op een verlies over 2016 van € 9.142.
De eerder genoemde buitengewone lasten en de reserveringen zijn hier debet aan. Zonder deze
posten is er een batig saldo van € 16.859.
Het bestuur meent dat, met name in het kader van de in het jaarverslag 2016 toegelichte
overgang, deze posten realistisch en taakstellend zijn en dus kunnen worden gehandhaafd.
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