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Door de beperkingen van Covid19 kon pas vanaf 5 juni 2021 weer
geroeid en gezeild worden met
de melkschuit. Ondanks het
hierdoor gedempte enthousiasme
kon er toch regelmatig geroeid
worden. Vooral de
melkmeidenploeg heeft zich
ingespannen. De geplande
zeiltochten konden helaas niet altijd doorgegaan ook vanwege weersomstandigheden.
De haven van Durgerdam trekt wandelaars van heinde
en verre aan en om deze te informeren over de
melkschuit hebben wij bij de ligplaats al vanaf het begin
een buitenbord met informatie over de melkschuit en de
melkmarkt in Amsterdam staan. Dit buitenbord is
vernieuwd door Frans Dekker en de kosten zijn vergoed
door een anonieme donateur.
In het winterhalfjaar lag de melkschuit op de kade bij
WSV de Ouwe Helling aan het Noordhollandsch Kanaal
en in het voorjaar is het nodige onderhoud verricht. Zo
zijn er scheuren in de romp boven de waterlijn
dichtgemaakt door Frans Dekker en Ruud Webbers.
Onder de waterlijn is gebreeuwd door Jippe Kreuning.
De prinsenbalk met de het traditionele geblokte motief
(onder de helmstok) is opnieuw geschilderd door Frans
Dekker. Naast het houtwerk is er ook zorg besteed aan
de buitenboordmotor en de pomp, maar het valt niet mee om deze apparaten hun functie
goed te laten vervullen.
De zeilkist is flink onder handen genomen door de
gebroeders Hoeve uit Zunderdorp.
Vaak worden metalen melkbussen gekoppeld aan de
melkschuit maar dat is niet juist. In de tijd dat de
melkschuit dagelijks melk naar de melkmarkt in
Amsterdam bracht werd de melk vervoerd in houten
melkvaten en wel gedragen met een houten juk. Wim
Hoeve heeft een replica van het juk gemaakt en Frans
Dekker heeft de replica's van de melkvaten afgemaakt
door ze van hengsels te voorzien en lichtblauw (de kleur
van tapte melk) te schilderen.
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De gebruikelijke najaarsborrel hebben we gehouden op 13 november 2021. De opkomst
was te beperkt om een veiling te kunnen houden maar we hebben wel enige items van de
veilinglijst verkocht ten bate van de kas van de melkschuit.
Naast de ruimer verspreide nieuwsbrieven zijn er in 2021
weer de nodige roeiers- en zeilersbrieven per e-mail
verstuurd om hen op de hoogte te houden van de
mogelijkheden om te varen en om afspraken te
communiceren. Verder zijn er meerdere publicaties in ‘t
Zwaantje verzorgd door Dave Bouw.
Het stichtingsbestuur heeft in 2021 zes maal vergaderd
waarvan vijf maal via video. Van alle vergaderingen zijn
verslagen gemaakt.
De bestuurssamenstelling in 2021 was:
• voorzitter Dave Bouw
• secretaris en penningmeester Ron de Muijnck
(verhuisd, vestigingsadres sWM meeverhuisd)
• lid Jos Dreesens
• lid Ruud Webbers
• lid Jippe Kreuning
Het bestuur heeft ook de uitdrukkelijke wens geuit om
de benzinemotor te vervangen door een elektrische
motor. Maar doordat er geen walstroom in ligplaats in
Durgerdam is, is dit vooralsnog niet haalbaar.
Naast de verkoop tijdens de najaarsborrel (zoals hiervoor al vermeld) waren in 2021
donaties de belangrijkste inkomstenbron van de stichting. De donaties kwamen van
roeiers, zeilers en sponsors zoals van Grada en Cees Meekel uit Schellingwoude en
materieel van de familie Hoeve uit Zunderdorp, Quantum Sails uit Almere en een anonieme
donateur. Aan de uitgavenkant waren de kosten laag dit jaar. Bij elkaar was het in 2021
een licht negatief saldo, en hebben we dus ingeteerd op onze reserve.
De stichting De Waterlandse
Melkschuit heeft in 2021 gebruikt
gemaakt van ANBI (RSIN:
819590745)
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SWM financiën 2021

Uitgaven

2020

2021

Administratiekosten

€ 139,19

€ 139,21

Website

€

€

Verzekering

€ 237,78

€ 241,05

Stalling

€ 909,78

€ 559,28

Onderhoud

€ 1374,37

€ 308,23

Diversen

€ 207,84

€ 103,70

Totaal

€ 2968,79

€ 1451,30

Inkomsten

2020

2021

Donaties

€ 1800,00

€ 775,00

Parten

€

0,00

€

Veiling

€

0,00

€ 306,00

Diversen

€

0,00

€

Totaal

€ 1800,00

99,83

99,83

0,00

0,00

€ 1061,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldi bankrekeningen

1-1-2021

31-12-2021

betaalrekening

€ 1910,71

€ 1520,41

spaarrekening

€ 4069,08

€ 4069,46

Totaal

€ 5979,79

€ 5589,87

Amsterdam, 6 april 2021
website: www.waterlandsemelkschuit.nl

