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De	stichting	De	Groene	Stroomboot	heeft	als	doel	het	
onderhouden	van	een	pontveer	voor	Hietsers	en	voetgangers	
tussen	de	Zuid-Schalkwijkerweg	en	Theehuis	De	Cruquius.	Door	
de	COVID-19	pandemie	heeft	het	pontje	in	2021	maar	gedurende	
een	half	seizoen	kunnen	varen	(van	1/7	tot	1/10).		

In	de	aanloop	naar	het	nieuwe	vaarseizoen	werd	het	al	
snel	duidelijk,	dat	we	op	de	gebruikelijke	startdatum	(1	april)	
niet	zouden	kunnen	en	willen	gaan	varen.	Pas	op	1	juli	leek	ons	
dat	wel	mogelijk,	zonder	verplichting	om	op	het	pontje	een	
mondkapje	te	dragen,	maar	met	een	beperkt	aantal	passagiers	
(maximaal	4	passagiers,	exclusief	kinderen	en	aan	boord	1,5	m	
afstand	bewaren).	Een	Hlacon	ontsmettingsmiddel	en	tissues	
waren	altijd	beschikbaar	op	de	pont.	

De	gebruikelijke	schippersvergadering	vlak	voor	aanvang	van	het	vaarseizoen	
heeft	op	ongebruikelijke	wijze	plaatsgevonden,	namelijk	met	video-conferencing.	Dat	was	
geen	doorslaand	succes	(zo’n	eerste	keer).	Alle	communicatie	moest	nu	via	de	mail.	

Hopelijk	zal	het	COVID-19-(corona)virus	in	2022	minder	z’n	stempel	drukken	op	
onze	activiteiten.	

Bestuurlijke zaken 
 Evenals	vorig	jaar	heeft	het	bestuur	ook	dit	jaar	weer	digitaal	vergaderd	(video-
conferencing).	We	raken	eraan	gewend	en	het	heeft	voordelen.	Ook	Hinancieel,	
vooralsnog.	Het	bestuur	heeft	een	abonnement	moeten	afsluiten	bij	Whereby,	de	
aanbieder	van	de	software.	En	mogelijk	dat	enigszins	verouderde	apparatuur	van	
bestuursleden	vervangen	moet	gaan	worden	(deels	dan	door	de	stichting	vergoed).		
	 Het	bestuur	heeft	een	bestuursaansprakelijkheidsverzekering	afgesloten,	bij	
Doorneweerd	Assurantiën	bv.	Naast	de	vrijwilligersverzekering,	die	de	gemeente	voor	
alle	vrijwilligers	heeft,	biedt	deze	aanvullende	verzekering	meer	zekerheid	bij	
calamiteiten,	fraude	en	ander	ongemak,	waar	het	stichtingsbestuur	aansprakelijk	voor	
gesteld	zou	kunnen	gaan	worden.	
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	 Sinds	dit	jaar	is	de	stichting	verplicht	om	UBO’s	in	te	schrijven	in	het	UBO-register	
(Ultimate	BeneHicial	Owner).	Voor	onze	stichting	zijn	dat	de	bestuursleden.	Alzo	is	
geschied	bij	de	Kamer	van	Koophandel.	

Over	een	aantal	‘beleids’-zaken	heeft	het	bestuur	besloten:	
i. we	hebben	de	beschikking	over	3	elektromotoren,	
waarvan	er	1	als	reserve	dient	en	‘onmiddellijk’	
inzetbaar	is.	De	motoren	zijn	oud	(20	jaar)	maar	
na	inspectie	en	revisie,	nog	in	goede	staat.	De	
aanschaf	van	nieuwe	motoren	(up-to-date	
technieken,	inclusief	vernieuwde	aansturing	en	
stroomvoorziening)	is	in	de	meerjarenbegroting	
daarom	pas	in	2027	voorzien.	Vaker	dan	voorheen	
zullen	de	motoren	een	onderhoudsbeurt	krijgen	bij	
een	gerenommeerd	bedrijf.	

ii. er	is	overleg	geweest	met	projectontwikkelaar	Wibaut	en	onze	‘buur’	mevrouw	(v. D. 
van	de	woonboot)	over	de	eventuele	aanpassingen	van	de	ThijsvanBruggensteiger.	De 
partijen staan unaniem achter het idee om de (oever)beschoeiing rechtdoor te trekken en de 
ponton-inham te dichten. De helft van het ponton is dan nog nodig voor het aanmeren. In 
het nader overleg zullen onze belangen worden behartigd door mevrouw v. D.

iii. jarenlang heeft de stichting een pontfiets gehad ten behoeve van schippers, die van en naar 
het Theehuis en Beenders’ haventje wilden rijden. De laatste jaren is de fiets steeds meer in 
onbruik geraakt. Het bestuur heeft in overleg met de enkele gebruiker, de fiets geschonken 
aan de kringloopwinkel Woord en Daad.

iv. het bestuur heeft weet van een aantal manieren om als fooi op de pont elektronisch een 
bedrag over te maken aan de stichting. Elk heeft zo z’n nadelen. Er lijkt geen manier te 
zijn om discreet een geldbedrag op de rekening van de pont te storten, zoals bij een fooi 
betamelijk is. Passagiers, die geen contant geld bij zich hebben en toch hun bijdrage willen 
geven, kunnen donateur worden (via de betreffende pagina van onze website, te benaderen 
middels de QR-code op de pont).

v. in overleg met de notulisten van het digitale logboek Heen en Weer is besloten om de 
jaarlijkse uitgave te staken. Het is ontzettend veel werk en het was de vraag of het al die 
moeite waard is. Nee dus. Natuurlijk worden de originele logboeken wel bewaard, 
gedurende 5 jaar, bij de secretaris van de stichting.

vi. al jaren is de aanhechting van de stoep aan de steiger bij het Theehuis op de Cruquiusdijk 
een bron van zorg. Zand spoelt weg, de ringvaart in en er ontstaat een (gevaarlijk) zinkgat. 
Uit verantwoordelijkheidsbesef herstelden we voorheen zelf m.n. twee (oud-)schippers het 
euvel. In feite was het dweilen met de kraan open, immers er ontbreekt ter plaatse een 
damwand, die het wegspoelen verhindert. Het bestuur vindt dit een zaak voor de 
gemeente. Dit jaar is het zinkgat hersteld door Waterwolf, Dienstverlening Buitenruimte 
BV, gemeente Haarlemmermeer. Helaas niet afdoende. De tweede melding dit jaar is door 
de gemeente doorgezet naar het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vooralsnog is het nu 
afwachten.

vii.in de haven van Beenders ligt aan de andere kant van het smalle steigertje, waar de pont 
afmeert een bootje, waarvan de opbouw verhoogd is en ons nu hindert in het plat leggen 
van onze laadklep. De eigenaar van het bootje, havenmeester Beenders en wij zijn 
gedrieën niet tot een vergelijk gekomen om dit op te lossen. Mogelijk door persoonlijke 
omstandigheden van de eigenaar ligt het bootje al een tijdje niet meer op z’n ligplaats. 
Voorlopig bestaat het probleem dus niet meer; hopelijk definitief.	
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Technische zaken 
In	het	voorjaar	was	er	weinig	tot	geen	werk	te	doen	om	het	pontje	vaarklaar	te	maken,	
immers	in	2020	was	dat	al	gebeurd,	terwijl	dat	jaar	helemaal	niet	gevaren	is.	In	het	
voorjaar	zijn	alleen	de	‘klepveren’	aangebracht	ter	ondersteuning	van	de	bediening	van	
de	op-	en	afrijplaten	van	het	pontje.	Het	is	waarlijk	een	verlichting!	

Een	paar	weken	na	het	begin	van	het	vaarseizoen	op	1	juli,	begaf	de	stuurboordmotor	
het.	Binnen	één	dag	kon	de	reservemotor	worden	ingezet;	de	kapotte	motor	is	
geïnspecteerd	en	gereviseerd	(door	ElectraBrandt/Indumex)	en	fungeert	nu	als	
reservemotor.	De	twee	werkende	motoren	zijn	na	het	vaarseizoen	uit	het	pontje	gehaald	
en	voor	een	grote	onderhoudsbeurt	ook	bij	ElectraBrandt/Indumex	aangeboden.	Van	de	
gelegenheid	is	gebruik	gemaakt	(makkelijk	toegankelijk)	en	zijn	de	twee	schroefassen	
van	nieuwe	oliekeerringen	voorzien.		
	 Op	dit	moment	is	onder	de	vrijwilligers	(schippers)	
niet	iemand	met	een	Hlinke	technische	bagage,	die	dergelijke	
klussen	kan	oppakken	(zoals	dat	voorheen	wel	het	geval	
was).		Gelukkig	is	Piet	(een	vriend/kennis	van	bestuurslid	
Carel	Wierink)	bereid	om	in	noodgevallen	hulp	te	bieden.	Bij	
deze	en	andere	technische	klussen	hebben	we	een	beroep	op	
hem	gedaan.	We	zijn	op	zoek	naar	een	meer	structurele	
ondersteuning	voor	dit	soort	scheepstechnische	zaken.	

Eens	in	de	zoveel	tijd	gebeurt	dat;	altijd	op	een	ongelegen	moment.	In	augustus	brak	de	
stuurkabel,	die	totaal	versleten	bleek	te	zijn.	Gelukkig	is	in	Amsterdam	een	Hirma	
gevonden,	die	het	gevraagde	merk	en	type	direct	uit	voorraad	kon	leveren.		Het	pontje	
was	daardoor	slechts	anderhalve	dag	uit	de	vaart.	

Het	bestuur	heeft	nog	steeds	geen	eenduidig	informatie	kunnen	krijgen	over	een	
passende	strategie	om	de	stroomvoorziening	middels	de	tractiebatterijen,	zonnepanelen	
en	walstroom	op	peil	te	houden.	Uiteindelijk	is	besloten	om	het	bestaande	
oplaadprotocol	niet	te	wijzigen	en	het	hoge	walstroomverbruik	voor	lief	te	nemen.		
	 De	(euro-)	contrastekker	op	de	pont	voor	de	walstroom	moest	vervangen	worden	
evenals	de	totaal	leeggelopen	batterijen	van	de	oproepinstallatie.	Al	het	electro-
technische	spul	zal	bij	vervanging	van	de	elektromotoren	ook	vervangen	(moeten)	gaan	
worden.	

Na	het	vaarseizoen	heeft	een	aantal	vrijwilligers	(‘Steungroep	Techniek’)	allerlei	klussen	
gedaan:		winterstalling	gereed	maken	van	pont	en	steigers,	fenders	en	aanleglijnen	
nalopen	en	zonodig	vernieuwen,	bijschilderen	en	lakken	ect.		De	vorig	jaar	aangebrachte	
stootrand	en	stootbumpers	hebben	verfschade	voorkomen,	waardoor	dit	jaar	geen	grote	
verHbeurt	nodig	is.		
	 Het	bestuur	is	bijzonder	blij	met	deze	groep!	

Passagiers 
Het	aantal	passagiers	in	een	vaarseizoen	Hluctueert.	Het	is	aHhankelijk	van	het	weer,	het	
aantal	mooie	dagen	met	name	in	de	weekenden	en	natuurlijk	ook	van	de	inzetbaarheid	
van	het	pontje.	Gelukkig	bleef	het	aantal	uitvaldagen	wegens	technisch	ongemak	dit	
seizoen	beperkt	tot	2,5	dag.	Maar	dit	jaar	was	de	grote	boosdoener	het	COVID-19	virus,	
waardoor	we	niet	6	maar	slechts	3	maanden	hebben	gevaren.		
	 Dit	vaarseizoen	zijn	er	7145	passagiers	overgezet.	Dat	is	iets	minder	dan	de	helft	
van	het	aantal	passagiers,	dat	in	2019	is	overgezet	(15761;	in	2020	is	niet	gevaren).	Het	
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is	opvallend	dat	deze	passagiers	signiHicant	meer	fooi	in	de	pot	voor	vrijwillige	bijdragen	
hebben	gestopt.	Door	de	jaren	heen	was	de	bijdrage		steevast	€0,28	per	passagier,	maar	
dit	jaar	was	dat	€0,31	per	passagier.	Kennelijk	waren	de	passagiers	blij	met	ons,	dit	
coronajaar.	En	wij	met	hen.	
	
Sponsors 
Het	bestuur	is	er	in	geslaagd	om	alle	sponsors	te	
behouden.	Dat	is	niet	zozeer	een	verdienste	van	het	
bestuur	maar	veeleer	een	blijk	van	waardering	van	
onze	sponsors.	Ondanks	hun	vaak	moeilijke	
Hinanciële	situatie	blijven	zij	onze	pontveer	steunen.	Helaas	heeft	één	sponsor	
aangekondigd,	na	10	jaar	te	willen	stoppen.	Op	dit	moment	is	er	overleg	gaande	met	
twee	nieuwe	aspirant-sponsors;	zij	overwegen	serieus	om	onze	stichting	Hinancieel	te	
gaan	steunen.	

De	bijdrage	van	de	twee	subsidiegevers	(gemeente	Haarlem	en	Haarlemmer-
meer)	is	gelijk	gebleven	aan	de	bijdrage	in	2020.	

Donateurs 
In	het	voorjaar	zijn	de	donateurs	per	nieuwsbrief	of	per	mail	benaderd	met	daarbij	het	
verzoek	hun	donaties	over	te	maken.	Het	verzoek	is	in	juli	herhaald.	We	zijn	verrast	en	
zeer	blij	met	de	ongekende	respons.	In	2021	is	een	recordbedrag	aan	donaties	van	303	
donateurs	ontvangen:	€6185!	(20%	meer	dan	vorig	jaar,	dat	toen	ook	al	een	
recordbedrag	opleverde).	Kennelijk	willen	de	donateurs	met	een	extra	bijdrage	in	dit	
coronajaar	ons	duidelijk	maken,	hoezeer	ze	het	bestaan	van	het	pontje	waarderen.	We	
zijn	onze	donateurs	zeer	erkentelijk	voor	hun	support.	
	 Aanvankelijk	was	ons	voornemen	om	de	communicatie	met	de	donateurs	per	
briefpost	wegens	de	relatief	hoge	kosten	geheel	te	stoppen	en	alleen	via	de	email	te	
communiceren.	Maar	het	aantal	donateurs	zonder	email-adres	is	nog	relatief	hoog	
(30%)	en	de	baten	overtreffen	nog	steeds	de	kosten.		
	 De	administratie	en	de	opmaak	en	adressering	van	donateursbrieven	is	inmiddels	
geheel	gecomputeriseerd,	door	onze	penningmeester.	Deze	efHiciency-slag	maakte	de	
werkzaamheden	van	onze	oudgediende	donateursadministrateur	overbodig.	Het	
bestuur	heeft	hem	op	passende	wijze	bedankt	voor	zijn	inzet	gedurende	vele	jaren.	
	
Financiën 
De	Hinanciële	jaarstukken	over	2020	zijn	door	de	kascommissie	
goedgekeurd.	
	 Aanvankelijk	was	de	begroting	voor	2021	opgesteld	in	de	
verwachting,	dat	er	een	heel	vaarseizoen	gevaren	kon	worden.	En	
bovendien	was	de	vervanging	van	de	motoren	begroot.	In	de	loop	
van	het	jaar	is	de	begroting	fors	bijgesteld.		Door	de	lagere	kosten	
voor	de	schippers	(kofHie/thee),	de	goedkopere	verzekering	
(stilligregeling)	en	het	uitstel	van	vernieuwing	van	de	motoren	zijn	
de	uitgaven	beperkt	gebleven.	Het	verlies	aan	inkomsten	door	het		
wegvallen	van	de	vrijwillige	bijdrage	van	de	passagiers	gedurende	
het	halve	vaarseizoen	is	deels	gecompenseerd	door	een	hogere	totaalbijdrage	van	de	
donateurs.	Uiteindelijk	laat	de	resultatenrekening	over	2021	een	verlies	zien	van	€1565.	
Niet	zorgelijk.	
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	 Meer	gedetailleerde	informatie	over	de	resultatenrekening	en	de	balans	per	
31/12/2021	zijn	in	de	Hinanciële	jaarstukken	terug	te	vinden.	Deze	zullen	binnenkort	
aan	de	kascommissie	ter	goedkeuring	worden	aangeboden.	
	
Schippers 
Vlak	voor	de	aanvang	van	het	vaarseizoen	2021	zijn	in	de	laatste	
twee	weken	van	juni	9	nieuwe	schippers	opgeleid.		
	 Een	aantal	schippers	wilde	in	dit	coronajaar	liever	niet	
varen.	Met	enige	moeite	is	het	toch	gelukt	om	het	vaarrooster	
rond	te	krijgen.	Gedurende	het	seizoen	zijn	nog	twee	schippers	
afgevallen.	Het	bestuur	heeft	daarom	een	hernieuwde	oproep	voor	
nieuwe	schippers	gedaan	(middels	wervingsborden	op	de	
steigers).		Met	succes.	Voor	het	nieuwe	vaarseizoen	staan	42	
vrijwilligers	op	de	schipperslijst.	Met	zo’n	aantal	kan	een	soepel	
rooster	worden	gemaakt.	
	 Aan	het	eind	van	de	laatste	vaardag	van	het	seizoen,	
donderdag	30	september,	is	de	inmiddels	traditionele	schippersborrel	geweest	op	de	
ThijsvanBruggensteiger,	met	eigen	drank	en	bittergarnituur	van	het	bestuur.	Helaas	kon	
wegens	COVID-19	de	gebruikelijke	najaarsschippersvergadering	in	november	(en	de	
nieuwjaarsborrel	in	januari)	geen	doorgang	vinden.	Het	bestuur	heeft	op	dezelfde	
gepaste	wijze	als	vorig	jaar	de	vrijwilligers	bedankt	en	al	het	goeds	toegewenst	voor	
2022.	

Namens	het	bestuur	van	de	stichting	De	Groene	Stroomboot,	
Gert	de	Groot,	secretaris.	

Stichting	De	Groene	Stroomboot	 www.degroenestroomboot.nl


