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ACCOUNTANTSVERSLAG

A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem
Aan het bestuur van
Stichting De Wilde Vaart
Kantoorweg 3
1525RJ Westknollendam

Haarlem, 4 oktober 2021
Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting De Wilde Vaart te Zaanstad is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-enverliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Wilde Vaart Wij hebben
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
Haarlem, 4 oktober 2021
Schoorl & Partners accountancy & belastingadvies
namens deze,

drs. F.D. Schoorl AA RB
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Resultaten
Ontwikkeling resultaat
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 82.755, tegenover € 3.791 over 2019. Ter
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.
2020
€

2019
%

€

%

Netto-omzet
Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten

424.872
14.031

100,0
3,3

245.555
25.558
15.768

100,0
10,4
6,4

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

438.903

103,3

286.881

116,8

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten

139.460
28.853
12.581
24.425

32,8
6,8
3,0
5,7

124.915
21.432
12.739
24.767

50,9
8,7
5,2
10,1

4.911

1,2

2.728

1,1

41.960
64.374
3.914
5.358
10.020
20.292

9,9
15,2
0,9
1,3
2,4
4,8

22.059
52.901
548
5.816
3.726
11.459

9,0
21,5
0,2
2,4
1,5
4,7

356.148

83,8

283.090

115,3

Exploitatieresultaat

82.755

19,5

3.791

1,5

Resultaat

82.755

19,5

3.791

1,5

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der vaste kosten

Ondertekening van het accountantsverslag
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.
Schoorl & Partners accountancy & belastingadvies
namens deze,

drs. F.D. Schoorl AA RB
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BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag
Organisatie en bestuur
Doelstelling, beleid en activiteiten
Voor wie betaald werk (nog) geen realistische doelstelling is, bieden wij op eigen schip en
kadewerkplaats dagbesteding aan met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en
arbeidsmatige vaardigheden.
Samenstelling bestuur
Samenstelling bestuur
Dirk Leendert de Mooij, directeur bestuurder Algemene Zaken
Hendrik Jan den Hollander, directeur bestuurder Nautische Zaken
Leden Raad van Toezicht
Anna Sophia Susebeek, voorzitter(per 19-06-2020)
Jelle van der Kleij, vice-voorzitter (per 19-06-2020)
Xander Siebrand van der Woude (per 19-06-2020)

Activiteiten verslagjaar
Resultaat activiteiten
We kunnen niet anders stellen dat 2020, ondanks Covid-19 en alle maatregelen, een goed jaar is
geweest voor St de Wilde Vaart. De inspanningen van voorgaande jaren werpen vruchten af. Met name
de samenwerking in onderaannemerschap met Fivoor draagt zorg voor een mooi positief resultaat.
Daar waar in 2019 het resultaat nog E 3.791,- was, is het voor 2020 met E 82.755,- stevig te noemen.
Het bestuur wil hier echter wel een aantal kanttekeningen bij plaatsen. Tevens zijn 13 perioden
verantwoord in 2020 in plaats van 12, wat het hogere resultaat mede verklaart.
* Resultaat momentopname, betekend niet een stabiele inkomstenstroom. Financiering per deelnemer
en daarmee fluctueren de maandelijkse inkomsten. Het bestuur heeft hier rekening mee gehouden en
heeft terughoudend uitgavepatroon in acht genomen, zeker ook door de Covid-19 pandemie.
* Schuld bij Rederij Perspectief, welke voor groot deel in 2020 is afgelost maar ook nog deels in 2021
voldaan moet worden.
* Treffen voorzieningen niet opgenomen waardoor resultaat hoger
* Het bestuur heeft “buffer” willen bouwen om maatschappelijk werker in dienst te kunnen nemen.
Met hetgeen op balansdatum 01-01-2020 en 31-12-2020 zichtbaar, is dat er lopende het jaar en met
fluctuerende inkomsten een opgaande lijn zich heeft doorgezet. Zoals al genoemd, is dit voor het
grootste deel te danken aan de instroom via Fivoor en in mindere mate aan de maatwerktrajecten vaak
via onderaannemerschap bij andere instellingen als Leger des Heils en Leviaan, hoewel wij bij deze
laatsten een positieve tendens zien. De WMO inkomsten blijven achter, zijn verder teruggevallen. Hier
zal voor deel Covid-19 debet aan zijn, mensen zijn voorzichtiger geworden en zal het thuiswerken door
de maatschappelijk werkers ook parten hebben gespeeld. Wij hebben ook zelf de ervaring dat er
deelnemers gingen afhaken omdat zij het reizen en varen als hoog risico zagen ivm eventuele
Corona-besmetting. De Corona-impact heeft geleid tot een aantal maatregelen bij de Wilde Vaart.
* Aanbrengen pictogrammen en aanwijzingen tbv hygiëne maatregelen
* Laten testen bij klachten en tot uitslag niet op werkplaats
* Minder mensen tegelijk op de werkplaats, 4 tot 5 maximaal
* Sneller doorplaatsen van deelnemers naar binnenvaartschepen
* Deelnemers spreiden, ook naar stilliggende charterschepen voor slaapplek en werkzaamheden
* Meer netwerk- en deelnemerscontacten via bellen, whatsapp en Zoom/ Teams.
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Vrijwilligerswerk
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers.

Komend verslagjaar
Bestuurlijke voornemens en besluiten
Het bestuur is blij met de doorzettende trend van versterken netwerk en genereren omzet. Welke zoals
gezegd een grillig verloop kent. Plannen moeilijker maakt. Desondanks heeft het bestuur een begroting
2021 opgesteld en zullen er vanaf 2021 maand- dan wel kwartaalcijfers voorhanden zijn waardoor de
gewenste Planning and Control cyclus van de grond komt. Ook zijn er vanaf eerste kwartaal 2020 cijfers
beschikbaar welke inkijk geven in de in- en uitstroom van deelnemers, wie van hen dienstboekje heeft
en opleiding matroos volgt. Ondersteund met een kritisch oog door de Raad van Toezicht welke in juni
2020 aangetreden is, zullen hierdoor meer impulsen komen en door interacties met elkaar een beter op
de toekomst afgesteld beleid. Ten aanzien van Personeel “smaakt het bitter” dat, gezien het resultaat
2020, we onze Werkmeester in het najaar geen vast contract hebben kunnen aanbieden. Derde
kwartaal liet omzetdaling zien en naast onzekerheid door Covid-19 heeft het Bestuur dit niet verstandig
geacht. Als kleine organisatie blijven we kwetsbaar. Toch willen we de Wilde Vaart verder brengen, naar
een organisatie die staat en haar plek in het werkveld heeft verworven. Wij kunnen, hoe dankbaar wij
ook zijn voor hun inzet, niet afhankelijk blijven van vrijwilligers. Nu de cijfers 2020 er liggen gaan wij dan
ook voor uitbreiding met een maatschappelijk werker en zo mogelijk ook een werkmeester in 2021.
Hiernaast, mocht het financieel mogelijk blijken, willen wij investeren in gereedschappen, ICT en een
mogelijk een eigen schip. Bij het laatste valt te denken aan een eigen binnenvaartschip welke
daadwerkelijk ook vracht vaart zodat er continue een aantal deelnemers aan boord kunnen zijn in kader
opleiding. Ook zullen er dan kosten zijn voor een (vrijwillige) schipper/ aantal schippers. Zoals eerder
genoemd, zal ook dit eerste half jaar 2021 de schuld (betreft huur schip) moeten zijn voldaan. Het
genereren van omzet behoeft continue aandacht. Door tijdelijkheid aanbestedingen, veranderende
wetgeving blijft het vinger aan de pols houden om er op tijd bij te zijn (aanbestedingen) en koers te
wijzigen (veranderende wetgeving). Gelukkig hebben wij opnieuw een aantal contracten als
onderaannemer kunnen afsluiten zoals bij Reakt en ’s Heeren Loo. Ook een WMO contract met de
Westfriese Gemeenten. Ook is er een nieuwe website en foldermateriaal voor verdere profilering.
Nieuwe Europese regelgeving tav de binnenvaart maakt dat het voor De Wilde Vaart alle zeilen
bijzetten is om de mogelijkheid te behouden deelnemers het perspectief te bieden op een afgeronde
opleiding matroos en daarmee betaald werk. Er zullen vanaf half januari 2022 kwalificatie eisen worden
gesteld aan het kunnen gaan volgen van de opleiding. Het grootste deel van onze doelgroep zal hieraan
niet kunnen voldoen (afgeronde MBO opleiding of vijf jaar werkervaring). Samen met andere partijen
als Edumar (opleidingen) onderzoeken we wat mogelijk is en wordt nog invloed op de richtlijnen
uitgeoefend. Nieuwe trajecten opbouwen en wellicht zal er ook meer onder noemer van dagbesteding
aangeboden gaan worden. Ook voor de binnenvaart zelf, de schippers, zal dit impact hebben, daar zij
nog moeilijker aan (Nederlands) personeel kunnen komen. Al met al zijn we goed op weg en liggen we
op koers. Al dreigt er tegenwind te komen, zaak op tijd koers en zeilen bij te stellen. Om toch vooruit te
gaan. Voor meer voornemens en doelstellingen verwijzen wij graag naar ons Jaarplan 2021.
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Samenvatting begroting
Baten

485000

Personele kosten
Vrijwilligersvergoeding
Personele kosten

245000
30000
275000

Huisvesting
Kantoorkosten
Verzekering
Advieskosten
Scheepskost
Deelnemersgebonden kosten
Vervoerskosten
Afschrijvingskosten
Overig
Materiële lasten

41000
20000
7000
7000
53000
18000
17000
6000
22000
191000

Resultaat

19000

Zaanstad, 4 oktober 2021
Naam bestuurders
Dirk de Mooij
Rick den Hollander

Handtekening
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JAARREKENING 2020

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Balans per 31 december 2020
Activa
(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

€
Vaste activa
Materiële vaste activa

31 dec 2019
€

€

18.300

8.428

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

6.568
24.213
6.336

1.072
37.117

1.072

Liquide middelen

100.488

46.468

Totaal

155.905

55.968

11

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Passiva
(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

€
Eigen vermogen
Overige reserves

100.848

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

31 dec 2019
€

€

18.094
100.848

18.094

12.720

-

14.705

13.303

12.219

14.299

2.513
7.232
5.668

4.604
5.668

Totaal
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42.337

37.874

155.905

55.968

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

2020
€

2019
€

Netto-omzet
Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten

-

424.872
14.031

245.555
25.558
15.768

Som der exploitatiebaten

-

438.903

286.881

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten

-

139.460
28.853
12.581
24.425

124.915
21.432
12.739
24.767

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

-

4.911

2.728

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

-

41.960
64.374
3.914
5.358
10.020
20.292

22.059
52.901
548
5.816
3.726
11.459

Som der exploitatielasten

-

356.148

283.090

Resultaat

-

82.755

3.791

Begroting 2020 is niet taakstellend.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Kasstroomoverzicht over 2020
Indirecte methode

2020
€

Exploitatieresultaat
Aanpassing voor afschrijvingen
Mutatie van handelsdebiteuren
Mutatie van overige vorderingen
Mutatie van handelscrediteuren
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden
kredietinstellingen)

2019
€

82.755
4.911
-6.568
-29.477
1.402
3.061

3.791
2.728
-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

56.084

6.519

Kasstroom uit operationele activiteiten

56.084

6.519

Investeringen in materiële vaste activa

-14.783

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.783

-

Ontvangsten leningen

12.720

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

12.720

-

Netto-kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen

54.021
-1

6.519
-

Mutatie in liquide middelen

54.020

6.519
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting De Wilde Vaart
Stichting
Zaanstad
65703359

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting De Wilde Vaart, statutair gevestigd te Zaanstad bestaan voornamelijk uit:
maatschappelijke opvang van personen tussen de zestien en vijfenvijftig, welke ten doel heeft het
ontplooien van activiteiten (begeleiding, dagbesteding en het bieden van tijdelijk verblijf op een schip
waarmee middels nautische beginselen een perspectief wordt geboden) voor deze personen, die
vanwege een psychosociale nood (tijdelijk) buiten een normale woonsituatie onderdak moeten zoeken,
of dak- en thuisloos zijn.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Westknollendam.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen
die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor waardering passiva
Langlopende schulden
Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd
langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
16

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling
in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn,
zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten
verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Toelichting op balans
Materiële vaste activa
31 dec 2020
€

31 dec 2019
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen

18.300

8.428

Totaal

18.300

8.428

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:
Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€
Boekwaarde 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

8.428
8.428

Mutaties 2020
Investeringen
Afschrijvingen

14.783
-4.911
9.872

Boekwaarde 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

28.435
-10.135
18.300

Afschrijvingspercentage (gemiddeld)
Afschrijvingspercentage van
Afschrijvingspercentage tot

20,0
20,0
20,0
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Vorderingen
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto

6.568

-

Overige vorderingen
Rekening-courant Rederij Perspectief B.V.
Nettoloon
Nog te factureren bedragen

1.072
483
22.658

1.072
-

24.213

1.072

6.336

-

37.117

1.072

31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

99.373
552

45.750
-

99.925

45.750

563

718

100.488

46.468

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Totaal

Liquide middelen

Banktegoeden
NL34TRIO0390501735
NL69INGB0009563754

Kasmiddelen
Totaal
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Eigen vermogen
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Overige reserves

100.848

18.094

Totaal

100.848

18.094

Overige reserves
Stand 1 januari
Resultaatverdeling

Stand 31 december

2020

2019

€

€

18.094
82.754

14.305
3.789

100.848

18.094

100.848

18.094

31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Langlopende schulden

Andere obligaties en onderhandse leningen
Rederij Perspectief B.V.

12.720

-

Totaal

12.720

-

Toelichting
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de
hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting De Wilde Vaart, te Zaanstad

Kortlopende schulden
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

14.705

13.303

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing- en premieschulden
Schulden ter zake van pensioenen

12.219
2.513

14.299
-

2.927
1.900
2.405
-

1.806
1.900
898

7.232

4.604

5.668

5.668

42.337

37.874

Overige schulden
Reservering vakantiegeld
Accountantskosten
Teveel ontvangen bedragen
Overige schulden

Overlopende passiva
Fondsen en donaties
Totaal
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2020
€

2019
€

Netto-omzet
Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten

424.872
14.031

245.555
25.558
15.768

Som der exploitatiebaten

438.903

286.881

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

438.903

286.881

Personeelskosten
2020
€

2019
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten

139.460
28.853
12.581
24.425

124.915
21.432
12.739
24.767

Totaal

205.319

183.853

Afschrijvingen en waardeverminderingen
2020
€

2019
€

Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrijving inventaris
Afschrijving transportmiddelen

2.886
2.025

2.728
-

Totaal

4.911

2.728
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Overige bedrijfskosten
2020

2019

€

€

Huisvestingskosten

41.960

22.059

Exploitatiekosten
Huur Excelsior
Leermiddelen
Onderhoud-materiaal-overigen
Vervoerskosten

29.207
11.816
12.041
11.310

29.340
6.085
13.928
3.548

64.374

52.901

Verkoopkosten
Representatiekosten

3.914

548

Auto- en transportkosten

5.358

5.816

Kantoorkosten
Kantoorkosten
Telefoonkosten
Automatiseringskosten

3.970
1.807
4.243

3.726
-

10.020

3.726

9.334
6.262
19
4.677

1.834
2.382
2.095
5.148

20.292

11.459

145.918

96.509

Algemene kosten
Assurantiekosten
Accountants- en adviseurskosten
Branche specifieke kosten
Overige kosten

Totaal
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Overige toelichtingen
Werknemers
Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting De Wilde Vaart bedroeg: 2,5
Gemiddeld aantal werknemers over periode

2020
fte

Werkzaam binnen Nederland

2019
fte
2,5

2,0

Ondertekening
Zaanstad, 4 oktober 2021
Naam

Handtekening

D.L. de Mooij, bestuurder
H.J. den Hollander,
bestuurder
A.S. Susebeek, voorzitter
J. van der Kleij,
vice-voorzitter
X.S. van der Woude,
secretaris
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