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Balans per 31 december 2021
Activa
Materiele vaste activa*
Voorraad
Vlottende activa
Belastingen

Liquide middelen
Totaal

Passiva
16.506,-610,--

28.152,-----------45.268,-=======

Kapitaal
Exploitatieresultaat
Totaal Kapitaal

5.348,-11,-5.359,--

Bestemmingsreserve
Overige reserve
Overlopende passiva

14.380,-18.637,-6.892,------------45.268,-=======

Totaal

Baten en lasten 2021
Baten
Donateurs
Rondleidingen
Covid subsidie
Omzet bezoekerscentrum
Entreegelden
Huur bezoekerscentrum
Overige demo’s en excursie
Restauratieprojecten
Bijdragen activiteiten
Merchandising
Overige inkomsten
Totaal

Lasten
3.515,-138,-5.000,-479,-636,-79,-1.729,-9.571,-762,-878,------------22.787,-========

Inkoop fris en koffie
Kantine onkosten Vrijwilligers
Huisvestingskosten
Inventaris – Gereedschap
Kantoor – Porto – internet
Verzekeringen
Financiële lasten
Algemene kosten
Inkoop restauratieprojecten
Kosten activiteiten
Batig saldo
Totaal

2.454,-9.710,-422,-1.549,-921,-366,-285,-7.069,-11,------------22.787,-========

Toelichting op de jaarcijfers 2021:
Materiele vaste activa,
Voor de restauratie, inrichting en Helling zijn t/m 2021 de volgende investeringen zijn door onze stichting
gepleegd:
-Inrichting van de dwarshelling
-Inrichting Museum
-Museum inventaris
Totaal

33.936,-97.373,-34.213,-165.522,--

Deze investeringen zijn mogelijk gemaakt door ontvangen subsidies, sponsoring en Donateurs
Overlopende passiva
n.v.t.
Reserveringen:
De genoemde reservering zijn voor de verdere inrichting en restauratie van museale middelen.
Beloningsbeleid:
Bestuurders en Vrijwilligers zijn allen onbezoldigd.
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel: het oprichten, exploiteren en instandhouden van een scheepswerf voor de
bouw en reparatie, bij voorkeur op ambachtelijke wijze, van historisch karakteristieke vaartuigen, één en
ander vanuit een sociaal culturele verbondenheid met de geschiedenis van de scheepsbouw en
werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
Hoofdlijnen beleidsplan
De hoofddoelstellingen van de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer zijn, de
Historische Scheepswerf Wolthuis aan de Noorderstraat 308 te Sappemeer te behouden als museale
werf, deze te laten functioneren als werkende werf en het publiek kennis te laten maken met de rijke
historie van de veenkoloniale scheepsbouw.

