
 
 

Jaarverslag 2020  

2020 zal de geschiedenis ingaan als een extreem bijzonder jaar. De wereld stond stil, zoekend naar 

een weg uit de corona-crisis. Ook onze verenigings-wereld stond stil. Hoewel, juist een boot bleek 

voor velen een dagelijkse ontsnapping uit de dagelijkse sleur van ‘afstand houden’, geen 

groepsvorming en een nagenoeg gesloten horeca. De verkoop van boten is dan ook in 2020 door het 

plafond geschoten. Met name de wat kleinere gemotoriseerde boten waren een populaire vakantie 

uitgave nu de vliegtuigen aan de grond moesten blijven. 

 

Financieel & activiteiten 

Voor onze vereniging blijkt het een gezond jaar geweest te zijn. En dan wordt bedoeld ‘financieel 

gezond’. Er waren natuurlijk de reguliere ligplaats- en contributiegelden in combinatie met een 

stijgend aantal verenigingsleden. Op dit moment bijvoorbeeld ontstaat er al een wachtlijst. 

De belangrijkste financiële verplichting is de koopverplichting van (delen van) de nieuwe steigers. We 

hebben in het boekjaar aan deze jaarlijkse verplichting kunnen voldoen. Een doorkijkje in de 

komende boekjaren laat zien dat de vereniging in staat blijft deze verplichtingen te kunnen dragen. 

 

Doordat de sociale verenigingsactiviteiten in 2020 noodgedwongen niet konden doorgaan, zijn ook 

de daarmee gepaard gaande kosten (nagenoeg) nihil. Liever zouden we deze kosten wel hebben 

ingeboekt, want uiteindelijk is de sociale verbondenheid de kracht van de Batavier. 

Voor wat betreft de Kink is het in alle opzichten een dramatisch jaar geweest. De Kink immers wordt, 

onafhankelijk van de resultatenrekening van de Batavier, geëxploiteerd door ondernemers Chris en 

Nelly Huige. Nagenoeg het gehele seizoen heeft de tapkraan stilgestaan en stond het fornuis uit. 

Gedurende de lockdown periodes heeft de vereniging de huur van de Kink opgeschort om zo een 

kleine bijdrage te kunnen leveren aan ‘de gedeelde smart’. Hopelijk dat we het komend vaarseizoen 

de schade optimaal kunnen inhalen. 

Voor de financiële ins-en-outs van het boekjaar 2019-2020 verwijzen we naar het gedetailleerde 

jaarverslag van de penningmeester. 

 

Havenzaken & onderhoud 

2020 heeft een klein gat geslagen in het benodigde, reguliere onderhoud op en aan het haventerrein. 

Immers, het organiseren van de werkdagen was nagenoeg niet mogelijk. Zo werden in 2019-2020 13 

werkdagen ingezet, maar voor 2020-2021 (tot heden) zijn de eerste 5 werkdagen van de geplande 12 

noodgedwongen geannuleerd.  Dat betekent dat we flink aan de slag moeten, zodra de 

coronamaatregelen het toelaten. 

 

Huis op Orde 

Tijdens de Algemenen Ledenvergadering van 2020 zijn 3 nieuwe bestuursleden aangetreden. Omdat 



 
de afgelopen jaren veel werkkracht is besteed aan het realiseren van de prachtige nieuwe haven, 

moest het nieuwe bestuur eerst aan de slag met ‘denkkracht’. Want, het is tijd om regulier 

onderhoud aan de haven, de Kink en aan de (administratieve) vereniging te plegen. Soms met 

terugwerkende kracht, meestal met de neus vooruit.  

Om deze taak met een plan in te vullen is na een lange heidag en enkele aanpalende bijeenkomsten 

door het (toen) nieuwe bestuur een beleidsplan opgesteld. Niet heel ingewikkeld en goed te 

behappen, maar wel met voldoende impact om verder te bouwen aan de toekomst van de Batavier. 

Met de alleszeggende titel “het Huis op Orde” wordt daaraan nu gewerkt. 

 

Vrijwilligersvonden 

Zonder alle vrijwilligers geen ‘huis op orde’, geen schone en veilige haven, geen bloeiende 

vereniging. De plannen van het Huis op Orde zijn in 5 avonden gedeeld met de vrijwilligers. Vooral 

om te horen of onze ideeën gedeeld worden, maar ook om nieuwe inzichten te krijgen op allerlei 

thema’s en onderwerpen. Die inzichten hebben we volop gehad en zijn verwerkt in de plannen. Het 

was voor de Batavier de eerste keer om op deze manier vrijwilligers vooraf te betrekken bij 

plannenmakerij, en wat ons betreft dus niet de laatste keer. Het is immers een gemiste kans om de 

ervaringen die vrijwilligers hebben van de vereniging niet te gebruiken. Wordt vervolgd …. 

 

Samenvattend 

2020 was niet een bloeiend verenigingsjaar, maar ook niet een verloren jaar. In alle rust is er door 

velen gewerkt aan het ‘casco van de vereniging’, zodat we klaar zijn voor opnieuw vele bloeiende 

jaren in en om de mooiste haven van de regio! 

 

Wijchen, 23 maart 2021 

 

Het bestuur 

Annemarieke Janssen 

Bert van der Laan 

Chris Michels 

Edward Verheijen 


