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Financieel Jaaroverzicht Historische Scheepswerf C.A. Meerman
Qua bezoek en activiteiten is het een goed jaar voor de werf geweest. Weliswaar zijn er minder
bezoekers geweest dan vorig jaar , maar het getal 5396 is een hele mooie score.
Hiervan hebben 802 personen binnen groepsverband de werf bezocht en op open dagen zoals
museumweekend, open monumenten- en open dag zijn in totaal 3511 bezoekers geregistreerd.
Financieel heeft de werf goed “gedraaid”.
Weliswaar is er een nadelig exploitatieresultaat van € 6009,43;
Dit is veroorzaakt doordat er in totaal een bedrag van € 12.033,- is geïnvesteerd. Hiervan is de helft
ten laste van de lopende begroting gebleven en de andere helft ten laste van de “reserve cq.
banksaldo”.
De investeringen zijn gespecificeerd op de rekening van baten en lasten 2014, maar betreffen de
volgende zaken:
Vernieuwing website; Oprichting houtopslag (ism. SBH); Samenwerking 4Werven; Sledehelling;
Aanpassing wagenhelling en transportkosten hoogaars “Gornaet”.
Enkele verschillen in de exploitatiekosten tussen 2013 en 2014 behoeven nadere toelichting:
De elektriciteitskosten zijn het afgelopen jaar hoger doordat er het gehele jaar door - i.o.v. St. Behoud
Hoogaars - aan de restauratie van de steekhengst ” Boreas” is gewerkt. De aan de SBH doorberekende
(extra)energiekosten zijn in 2015 ontvangen en niet rechtstreeks verantwoord in de jaarrekening.
Verder hebben de kosten voor het uitgeven van het boek “Jetty” zowel betreffende de donatie als de
kosten voor het uitgeven zich in 2014 niet herhaald. Wel zijn het afgelopen jaar voor ruim € 1.500,aan boeken verkocht. Derhalve moet nog een totaal bedrag van € 4565,= afgedragen worden aan de
subsidiegever en is op de balans als nog verschuldigd opgenomen.
Ondanks dat er minder bezoekers waren in 2014 waren er wel meer betalende gasten zodat de entreeontvangsten hoger zijn dan in 2013.
Vanaf 2012 werd de werf beschikbaar gesteld aan een commerciële scheepstimmerman. Hieraan was
een jaaropbrengst van € 3.600,- gebonden. Helaas heeft hij het contract per 1 augustus opgezegd en
missen we in de toekomst deze vaste inkomst.
Door het beschikbaar stellen van de wagenhelling aan particulieren met authentieke schepen hopen we
toch de vaste kosten van de helling financieel te dekken.
15 maart 2015
Ko Schaeffer, penningmeester Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman.

