
Stichting Vrienden Van Zuydtwijck, jaarverslag 2021. 
 

Bestuursverslag 2021. 
 
Algemeen. 
Na een aantal roerige jaren door o.a. door corona was 2021 een rustig jaar. Ons 
schip, “De Zuydtwijck 2”  is geschilderd en halverwege het jaar weer gaan varen. 
Er is een donatie gedaan aan Zuydtwijck voor een STV box (St Geheugenvenster). 
De rendementen op spaarrekeningen zijn minimaal, wat maakt dat er dit jaar 
bezuinigd is op onze uitgaven.  
  
MS. Zuydtwijck 2 
In het jaar 2021 heeft de boot i.v.m. corona vanaf 1 juli gevaren. In het voorjaar is het 
schip geschilderd. Daarnaast waren er problemen met de schroefas, wat kosten met 
zich mee hebben gebracht. Totale kosten € 21.245,34.  Opbrengsten € 6.904,07.  
 
Het moeizaam innen van de vaargelden heeft ons ertoe doen besluiten, dat er vooraf 
betaald moet gaan worden. Er is een nieuwe administratie opgezet, die in 2022 
effectief wordt. We hopen dat deze in 2022 een beter resultaat zal laten zien. 
  
Onroerend goed / huis te Wassenaar. 
De huur is per 1 juli 2021 verhoogd van € 255,72 naar 261,85. Dit is de maximale 
wettelijke verhoging. In totaal is € 3.105,42 aan huur ontvangen. 
De kosten waren € 616,76 voor de onroerendzaakbelasting en € 576,11 voor 
verzekeringen. 
 
Bus 
De bus wordt inmiddels gebruikt door het ontmoetingscentrum. De kosten waren       
€ 1.676,57 (onderhoud, verzekering en brandstof). De opbrengsten 114,00 (er moet 
nog een gedeelte afgerekend worden).   
 
Bestuur 
Ons bestuur bestaat momenteel uit drie bestuurleden, die onbezoldigd werken. 
 
Giften aan Zuydtwijck 
Een zogenaamde STV box (voor activiteiten begeleiding). 
 
 
Vermogen (inclusief waarde huis hier is de WOZ waarde aangehouden, boot, 
bus spaartegoeden)                                                                          €  1.111.975,14 
 
Kosten bus (verzekeringen, overspuiten, reparatie, berkeuring) -          1.526,57 
Kosten huis (verzekeringen + gemeente heffing)   -          1.192,87      
Bestuurskosten (bankkosten, verzekeringen, KvK, Notaris)  -          1.000,24 
Zuydtwijck projecten      -             956,68 
Boot (verzekeringen, reparatiekosten, ligkosten)   -          7.252,20 
Inkomsten (rente, huurinkomsten, giften)   +       11.950,71 
 
Start vermogen 2022           €  1.111.997,29 
    


