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Jaarverslag 2022 
 
Katwijk, 15 februari 2022 
                                                                         
L.S. 
Stichting De Katwijkse Bomschuit (KvK nummer 71699961) heeft als doel: 
“Het (doen) bouwen, het op of rond het Vuurbaakplein te Katwijk permanent (doen)  
tentoonstellen, het (doen) beheren en het (doen) onderhouden van een bomschuit. 
Het bevorderen van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en 
de cultuur van Katwijk en (meer in het bijzonder) het onder de aandacht brengen van 
de cultuur-historische waarde en het belang van de visserij voor Katwijk; en 
het geven van informatie en voorlichting en het verzorgen van al dan niet interactieve 
educatie met betrekking tot de ontwikkeling van de (meer in het bijzonder Katwijkse) 
visserij van verleden via heden naar toekomst” 
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 
 
In het  jaar 2022 zijn door het bestuur weer activiteiten ontwikkeld met het doel om 
een replica van een historische bomschuit te (doen) bouwen. 
Door de geopolitieke situatie en de gevolgen hiervan voor de energieprijzen en  
daardoor de hoge inflatie hebben de realisatie van de plannen bemoeilijkt.  
 
Gesprekken met belangrijke partners over de financiering van het beoogde project 
hebben in 2022 (nog) niet geleid tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat het 
project kan worden gefinancierd. 
  
Het bestuur bestaat uit zeven leden.  
In dit verslag doet het bestuur verantwoording van de financiële situatie per  
31 december 2022. Dit verslag is in de bestuursvergadering van 15 februari 2023 
vastgesteld. De stichting heeft geen verplichtingen die niet in de balans zijn verantwoord. 
Het bestuur, 
Katwijk, 15 februari 2022    
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Balans per  31 december 2022 31 december 2021 
na verwerking resultaat   

   
AKTIEF   
Vlottende activa   
 Liquide middelen 6.206  7.113  

   
Balanstotaal 6.206  7.113  

   
PASSIEF   
Eigen vermogen   
 Stichtingkapitaal 500  500  
 Overige reserves 5.688  6.596  

 6.188  7.096  

   
Kortlopende schulden   
 Nog te betalen posten 18  17  

 18  17  

   
Balanstotaal 6.206  7.113  
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Staat van baten en lasten 2022  2021  

   
INKOMSTEN   
 Ontvangen bijdragen 300  300  

   
UITGAVEN   
 Wervingskosten 70  0  
 Bankkosten 214  205  
 Kosten website 213  412  
 Aansprakelijkheidsverzekering 711    

 1.208  617  

     

   
UITGAVEN MINUS INKOMSTEN -908  -317  

   

De stichting werd opgericht op 22 mei 2018.   

 


