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Stichting tot behoud van Elburger Botters
Havenkade 39
8081GR  ELBURG

Referentie:  11247/BV Elburg, 1 juni 2021
Betreft: Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting

De balans per 31 december 2020,  de winst- en verliesrekening 2020 en de toelichting welke tezamen de
jaarrekening 2020  vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 
jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid
van de jaarrekening.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Hoogachtend,
GVA

B.C. Visser
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1.2 Resultaatvergelijking  
 

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de 
winst- en verliesrekening.

 
 

  2020   2019
€ €

Omzet 118.776          100,0% 308.008          100,0%
Kostprijs van de omzet (5.646)             -4,8% (91.169)           -29,6%
Brutomarge 113.130          95,2% 216.839          70,4%

  
Overige opbrengsten 85.410            71,9% 41.133            13,4%
Totaal opbrengsten 198.540          167,2% 257.972          83,8%

  
Afschrijvingen 12.111            10,2% 14.040            4,6%
Huisvesting 29.644            25,0% 52.060            16,9%
Exploitatiekosten 59.092            49,8% 124.710          40,5%
Verkoopkosten 3.727               3,1% 7.213               2,3%
Algemene kosten 7.419               6,2% 7.474               2,4%
Kosten leerwerkproject 77.215            65,0% 26.630            8,6%
Kosten vrijwilligers 2.400               2,0% 7.887               2,6%

Totaal kosten 191.608          161,3% 240.014          77,9%
  

Bedrijfsresultaat 6.932              5,8% 17.958            5,8%
  

Financiële baten & lasten (823)                 -0,7% (687)                 -0,2%
    

Resultaat voor belastingen 6.109              5,1% 17.271            5,6%
    
    

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2020 gestegen met 24,8%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

€
Lagere  brutomarge als gevolg van  omzet daling (189.232)         
Hogere brutomarge als gevolg van  inkoopwaarde daling 85.523            

Lagere brutomarge (103.709)        
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Toelichting bedrijfsresultaat
€ €

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere overige opbrengsten 44.277            
Lagere afschrijvingen 1.929               
Lagere huisvesting 22.416            
Lagere exploitatiekosten 65.618            
Lagere verkoopkosten  3.486                
Lagere algemene kosten 55                    
Lagere kosten vrijwilligers 5.487               

143.268          
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge 103.709          
Hogere kosten leerwerkproject 50.585            

154.294          

Lager bedrijfsresultaat (11.026)           
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1.3 Algemeen

Oprichting
Stichting tot behoud van Elburger Botters te ELBURG is opgericht op 17 december 1975 met als rechtsvorm een stichting. De Stichting
 is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 41035307.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting tot behoud van Elburger Botters wordt als volgt omschreven:

Bestuur:
Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
- de heer H.D.J. Walles  (voorzitter)
- mevrouw A.E. de Weerd-Deetman  (secretaris)
- de heer B.C. Visser  (penningmeester)

1. De stichting heeft als doel:
- Het behoud en varend houden van Elburger botters, waaronder in het bijzonder de laatstvissende Elburger Botter EB 24;
- Het herstellen en in ere houden van de haven van Elburg als thuishaven van deze botters, als bijdrage tot het behoud van het 
historisch aanzicht van de stad Elburg in het algemeen en als tastbaar bewijs van haar historische betekenis als vissersplaats in 
het bijzonder;
- Het in stand houden en exploiteren van een visserijmuseum met werf en historische sleephelling;
- het behouden van de kennis en vaardigheid voor de bouw, het onderhoud en herstel van botters en alles wat verband houdt 
met de bottervisserij;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn;
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
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2. Jaarrekening 
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2.1 Balans per 31 december 2020
 (na resultaatsbestemming)
     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

     
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 198.817           198.817           
Inventaris 6.233                9.121                
Schepen 455.309           239.532           

 660.359           447.470          
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 8.589                11.501             
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 3.098                5.368                
Overige vorderingen 81.503             81.664             

 93.190             98.533            

Liquide middelen
Bankrekeningen 430.714           530.936           
Kas 2.788                5.182                

 433.502           536.118          

  1.187.051       1.082.121      

31 december 201931 december 2020
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2.1 Balans per 31 december 2020
 (na resultaatsbestemming)
     

€ € € €
31 december 201931 december 2020

PASSIVA

Eigen vermogen
Eigen vermogen 331.773           325.667           

 331.773           325.667          

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud schepen 630.262           630.262           

 630.262           630.262          

Langlopende schulden
Overige langlopende leningen 10.300             14.900             
Overige langlopende schulden 180.000           -                        

 190.300           14.900            

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 29.442             24.211             
Overige schulden 5.274                87.081             

 34.716             111.292          

  1.187.051       1.082.121      
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2020
 
 

€ € € €

Omzet 118.776           308.008           
Kostprijs van de omzet (5.646)              (91.169)            
Brutomarge  113.130           216.839          

Overige opbrengsten  85.410             41.133            
Totaal opbrengsten  198.540           257.972          

Afschrijvingen 12.111             14.040             
Huisvesting 29.644             52.060             
Exploitatiekosten 59.092             124.710           
Verkoopkosten 3.727                7.213                
Algemene kosten 7.419                7.474                
Kosten leerwerkproject 77.215             26.630             
Kosten vrijwilligers 2.400                7.887                
Totaal kosten  191.608           240.014          

Bedrijfsresultaat  6.932               17.958            

Financiële baten & lasten (823)                  (687)                 
    

Resultaat voor belastingen  6.109               17.271            
    

Dhr. J.W. van Loo

2020 2019
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2.3 Grondslagen 

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting tot behoud van Elburger Botters, statutair gevestigd op de Havenkade 39 8081GR te ELBURG
bestaan voornamelijk uit:

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzonde-
ring van de afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. 
In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de 
Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de "Handreiking
bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving van
toepassing.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende
paragrafen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op de balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake van een 
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk
maximum afschrijvingspercentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of verwaardigingsprijs van de activa

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
De kostprijs bestaat  uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

waarop de subsidies betrekking hebben.

- Monumentenzorg
- Promotie, onderhoud en exploitatie van de botter
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Havenkade 39 te Elburg
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In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directie loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhouds-
afdeling en interne logistiek.
De opbrengswaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter
dan 1 jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor voor in rechte afdwingbare of eitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is in te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariele
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van schepen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengswaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het
moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen,
beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten opgenomen
in een herinvesteringsreserve.
Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen die in
het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsideerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met  de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA
 
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:
31 dec 2020 31 dec 2019

Bedrijfsgebouwen en terreinen € €

Aanschaffingen 354.175          354.175          
Cum. afschrijving (155.358)         (155.358)         
Boekwaarde begin 198.817          198.817          

(Des)investeringen -                       -                       
Afschrijvingen -                       -                       
Mutaties -                       -                       

Boekwaarde einde 198.817          198.817          

Inventaris

Aanschafwaarde 14.711            14.711            
Cumulatieve afschrijving (5.590)             (8.237)             
Boekwaarde begin 9.121               8.346               

(Des)investeringen -                       3.511               
Afschrijvingen (2.888)             (2.736)             
Mutaties (2.888)             775                  

Boekwaarde einde 6.233               9.121               

Schepen

Aanschafwaarde 533.133          533.133          
Cumulatieve afschrijving (293.601)         (282.297)         
Boekwaarde begin 239.532          250.836          

(Des)investeringen 225.000          -                       
Afschrijvingen (9.223)             (11.304)           
Mutaties 215.777          (11.304)           

Boekwaarde einde 455.309          239.532          
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

VLOTTENDE ACTIVA

31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 8.589               11.501            

8.589              11.501            

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen   
Te vorderen omzetbelasting 3.098               5.368               

3.098              5.368              

Overige vorderingen   
Nog te ontvangen subsidies 51.246            51.246            
Te vorderen en vooruitbetaalde posten 30.257            30.418            

81.503            81.664            

Liquide middelen

Bankrekeningen   
Rabobank NL80RABO0301992789 12.633            40.397            
Rabobank NL74RABO0301992800 1.805               164                  
Rabobank NL46RABO0301992819 6.228               375                  
Rabobank NL55RABO3294326548 410.048          490.000          

430.714          530.936          

Kas   
Kas 2.788               5.182               

2.788              5.182              
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen
31 dec 2020 31 dec 2019

€ €
Eigen vermogen
Stand per 1 januari 325.664          308.396          
Uit voorstel resultaat bestemming 6.109               17.271            
Stand per 31 december 331.773          325.667          

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud schepen

Voorziening groot onderhoud schepen
Stand per 1 januari 630.262          585.985          
Mutaties -                       44.277            

Stand per 31 december 630.262          630.262          

Langlopende schulden

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende leningen

Lening J Spaans
Boekwaarde begin 2.500               3.000               
Aflossing/verstrekking (500)                 (500)                 
Stand per 31 december 2.000               2.500               

Lening W Spaans

Boekwaarde begin -                       800                  
Aflossing/verstrekking -                       (800)                 
Stand per 31 december -                       -                       

Lening J Foppen

Boekwaarde begin -                       5.000               
Aflossing/verstrekking -                       (5.000)             
Boekwaarde einde -                       -                       
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

lening C v. Twillert
 
Boekwaarde begin 12.000            6.000               
Aflossing/verstrekking (4.000)             6.000               
Boekwaarde einde 8.000               12.000            

Lening P.N.Knook

Boekwaarde begin 400                  -                       
Aflossing/verstrekking (100)                 400                  
Boekwaarde einde 300                  400                  

Overige langlopende schulden

lening C v. Twillert "EB68"

Boekwaarde begin -                       -                       
Aflossing/verstrekking 80.000            -                       

Boekwaarde einde 80.000            -                       

Hoofdsom € 100.000,-.

lening C v. Twillert "EB43"
 
Boekwaarde begin -                       -                       
Aflossing/verstrekking 100.000          -                       

Boekwaarde einde 100.000          -                       

Hoofdsom € 125.000,-.

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 29.442            24.211            

29.442            24.211            

Overige schulden
Vooruitontvangen subsidie EB 15 -                       85.410            
Nog te betalen kosten 5.274               671                  
Nog te ontvangen facturen -                       1.000               

5.274              87.081            
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

€ €
Netto-omzet   
Vaargelden 477                  66.758            
Catering verhuur 314                  10.275            
Bedrijvenwedstrijd -                       76.751            
Blinde peerd -                       38.903            
Giften 470                  14.489            
Periodieke donaties en sponsoring 74.660            29.946            
Gerichte donaties 12.182            46.578            
Haven, helling- en stallingsgelden 10.104            7.282               
Opbrengsten acties 7.193               -                       
Opbrengsten Erfgoed Leerlijn 12.473            13.028            
Museum 78                    3.612               
Verkoop advertenties botterproat 825                  -                       
Overige opbrengsten -                       386                  
 118.776          308.008          

Inkopen
Vaargelden inhuur -                       5.230               
Cateringkosten verhuur -                       4.934               
Kosten bedrijvenwedstrijd 11                    40.265            
Kosten Blinde Beerd 135                  39.005            
Kosten materiaal voor verk Museumwerf -                       1.133               
Inkoop diversen 5.500                602                  

5.646              91.169            

Overige opbrengsten
Prov subsidie 2018-2020 EB 15 85.410            85.410            
Dotatie EB 15 naar balans -                       (44.277)           

85.410            41.133            

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen inventarissen 2.888               2.736               
Afschrijvingen schepen 9.223               11.304            

12.111            14.040            
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

€ €
Huisvesting
Erfpacht 33.746            33.296            
Onderhoud 1.396               3.336               
Energie 5.346               5.146               
Zakelijke lasten 3.776               1.856               
Verzekeringen Werf 5.060               5.206               
Overige algemene kosten werf 1.488               1.092               
Huur aanlegsteiger 1.663               1.663               
Havengelden 55                    73                    
Kosten museum 220                  252                  
Kosten B&B 34                    140                  
Covid-19 subsidie (23.140)           -                       

29.644            52.060            

Exploitatiekosten
Onderhoud schepen 5.820               8.587               
Brandstof 382                  2.287               
Verzekeringen Botters 10.224            9.090               
Onderhoud en kleine aanschaffingen 5.412               20.488            
Aanschaf gereedschappen -                       424                  
onderhoud en kleine aanschaffingen -                       37                    
Materialen EB 15 37.254            83.797            

59.092            124.710          

Verkoopkosten
Drukwerk 2.336               232                  
Contributies en abonnementen 269                  -                       
Kosten PR 50                    2.115               
Reklame, folders 100                  -                       
Kosten acties EB 15 319                  3.914               
Automatiseringskosten 653                  876                  
Kosten scholenwedstrijd -                       76                    

3.727              7.213              

Algemene kosten
Secretariaatskosten 738                  1.348               
Contributies en abonnementen -                       1.690               
Porti 1.666               871                  
Telefoon en internet 514                  601                  
Overige verzekeringen 4.312               2.964               
Accountantskosten 189                  -                       

7.419              7.474              

Kosten leerwerkproject
Kosten leerproject 1.015               14.330            
Kosten leermeester 76.200            12.300            

77.215            26.630            
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

€ €

Kosten vrijwilligers
Kosten vrijwilligers 2.400               7.887               

2.400              7.887              

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten 818                  676                  
Kosten iDEAL 5                      11                    

823                  687                  
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3. Bijlagen
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3.1 Staat van de vaste activa 2020

Omschrijving
Ingebruik- 

name datum
Type 

afschrijving
Percentag

e
Aanschaf- 

waarde
Afschrijving 
vorige jaren

Boekwaarde 
begin

Bedrijfsgebouwen
Aanschaf werf inclusief investeringen 
en renovaties 1-1-2007 Lineair 3,33           354.175      155.358        198.817         
Subtotaal 354.175      155.358        198.817         

Inventaris
Lift 7-4-2016 Lineair 20,00        3.000          2.250             750                 
Heftruck 16-11-2017 Lineair 20,00        6.500          2.384             4.116             
Kolomboormachine 7-2-2019 Lineair 20,00        5.211          956                4.255             
Subtotaal 14.711        5.590             9.121             

Schepen
EB 24 1-1-1975 Lineair 3,33           51.928        45.128           6.800             
Botter  EB 1 1-1-1991 Lineair 3,33           58.579        47.679           10.900           
Botter EB 43 1-1-1997 Lineair 3,33           40.993        33.993           7.000             
Punter EB 64 1-1-2000 Lineair 3,33           450              110                340                 
Botter EB 41 Kubbeboot 1-1-2001 Lineair 3,33           4.538          4.088             450                 
Botter EB 39 Bons 31-12-2004 Lineair 3,33           132.092      91.007           41.085           
Botter EB 17 1-8-2008 Lineair 3,33           106.235      44.513           61.722           
Botter EB 47  jeugdbotter(incl. 
renovatie 2015) 1-1-2012 Lineair 3,33           60.000        7.200             52.800           
Botter EB 29 1-1-2013 Lineair 3,33           78.428        19.993           58.435           
Botter EB 68 14-12-2020 Lineair 3,33           100.000      
Kotter EB 43  "Coby" 14-12-2020 Lineair 3,33           125.000      
Subtotaal 758.243      293.711        239.532         

Totaal 1.127.129  454.659        447.470         
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Investering Afschrijving Desinvestering
Boekwaarde 

eind
Cumulatieve 

afschrijvingen Restwaarde

-                  198.817          155.358             198.817        
-                  198.817          155.358             198.817        

591                 159                  2.841                 1                    
1.260             2.856               3.644                 500                
1.037             3.218               1.993                 1                    
2.888             6.233               8.478                 502                

-                  6.800               45.128               6.800            
-                  10.900             47.679               10.900          
-                  7.000               33.993               7.000            
-                  340                  110                     340                
-                  450                  4.088                 450                

1.837             39.248             92.844               13.200          
2.751             58.971             47.264               10.600          

2.127             50.673             9.327                 6.000            
2.202             56.233             22.195               7.800            

100.000       145                 99.855             145                     10.000          
125.000       161                 124.839          161                     25.000          
225.000       9.223             455.309          302.934             98.090          

225.000       12.111           660.359          466.770             297.409        
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