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BESCHRIJVING VAN DE VOORZIENINGEN 2021-2024 
 
 

 
 
VOORZIENING GROOT ONDERHOUD 
Hieronder vallen alle benodigde onderhoudswerkzaamheden en renovatie werkzaamheden die niet 
onder de normale onderhoudsactiviteiten vallen. Het gaat hierbij om onderhoud aan materieel (boten) 
en onze locaties. Met enige regelmaat worden in de verschillende locaties 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de lokalen en het blijvend 
voldoen aan wet- en regelgeving.  
 
Onderstaande werkzaamheden zijn de afgelopen vergaderen langs gekomen: 
1. Beschoeiing scoutingeiland 
2. Reparatie loopbrug Ten Have  
3. Opknappen groepslokalen 
4. Motorrevisie Athos/Aramis 
5. Slaan nieuwe meerpalen 
 
VOORZIENING NIEUW AANSCHAFFINGEN 
Hieronder vallen alle vervangingen van de versleten materialen en de aanschaf van nieuw 
uitbreidingsmateriaal. Jaarlijks proberen wij hier een bedrag aan te doteren, vanuit de eigen 
vermogenspositie van de stichting.  
 
Onderstaande vervangingen en aanschaffen zijn in afgelopen vergaderingen genoemd:  
6. Vervangen CV-ketel Ten Have 
7. Aanschaf nieuwe lelievlet  
8. Aanschaf nieuwe tenten 
 
EGALISATIERESERVE 
Het doel van een egalisatiereserve is om kosten en lasten, die pas in de toekomst tot een piek in de 
uitgaven leiden, op te kunnen vangen. 
9. Nawaka 2022 
 
De bedragen in bovenstaand overzicht zijn geraamd met kengetallen, en niet gebaseerd op offertes 
en kunnen dus nog veranderen.  
Onderstaand een verdere toelichting per werkzaamheid. 
  

Voorzieningen Groot Onderhoud 2021 2022 2023 2024 € 

beschoeiing eiland 5.250 8.750 14.000

reparatie loopbrug Ten Have 1.500 1.500

opknappen groepslokalen 1.500 1.500 1.500 4.500

motorrevisie Athos/Aramis 200 200 200 200 800

slaan nieuwe meerpalen ? 0

Voorziening nieuw aanschaf

vervangen CV-ketel Ten Have 3.000 3.000

aanschaf nieuwe lelievlet 10.000 10.000

aanschaf nieuwe tenten ? 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Egalisatiereserve

Nawaka 2022 1.200 1.200

9.450 13.900 14.450 1.200 39.000
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1. Groot onderhoud - beschoeiing scoutingeiland 
 
Gegevens: 
Totaal ca. 80 m1 
€ 175/m1  
Kosten: € 14.000 
 
Vooral de korte stukken (2 x 15 meter) zijn er het slechtst aan toe en moeten als eerste worden 
vervangen. Misschien is het een idee om aan de onderzijde een inham te maken, waar ook een boot 
kan worden aangelegd. 
 
Voorstel: 
2021: 30 meter beschoeiing vervangen; totaal € 5.250 
2023: 50 meter beschoeiing vervangen; totaal € 8.750 
 
Financiering: 

• Jantjes Scouting Fonds – max. € 500 

• Stichting Bovenlanden: “Binnenkort gaan 2 bedrijven schoeiingwerk en grondwerk voor ons 
uitvoeren. Dat wordt in de directe nabijheid van De Kluiten op 4 of 5 akkers gedaan. Wij zullen 
vragen of ze de 30 m van De Kluiten voor een zeer zacht prijsje mee willen nemen.”  

• Gemeente Aalsmeer 

• Spaarrekening Tiflo 
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2. Groot onderhoud - Reparatie loopbrug Ten Have 
 

Gegevens: 

Totaal ca. 76 m1 lengte en 1 m1 breed 

Bron: steigerhoutweb.nl 

Planken: 2m lang x 20 cm breed x 3 cm dik. Nodig ca. 190 planken à € 5,95 = € 1.130 

Klein materiaal: € 370 

Totaal: € 1.500 

 

Bovenstaande gaat ervan uit dat alle planken moeten worden vervangen, maar dat weten we pas als 

we met een hogedrukspuit de planken schoonspuiten. Halverwege is een brug door Jasper gemaakt, 

die hoeft uiteraard ook niet aangepakt te worden.  

Roestplekken op de reling verwijderen en de gehele reling (wellicht) schilderen. 

De draagconstructie moet bekeken worden of er delen vervangen moeten worden. Of dat net als bij 

de reling roestplekken moeten worden verwijderd. 

 

Financiering: 

• Materialen via sloopbedrijf Henk van der Schaft en evt. De Vries Scheepsbouw (?) 

• Spaarrekening Tiflo 

• Steunscouting.nl: opzetten van een crowdfundingactie 
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3. Groot onderhoud - opknappen groepslokalen 
 
Gegevens: 
ODK bestaat uit 6 groepslokalen, een hal, een keuken en overige sanitair. In het verkennershok moet 
de keuken afgemaakt worden. Het loodsenhok is toe aan een opknapbeurt. Dat geldt ook voor het hok 
van de Wilde Vaart. Voor deze drie activiteiten is € 500 per item opgenomen in 2021. De wat grotere 
groepslokalen van de gidsen en kabouters staan ieder voor € 750 op de planning voor 2022. En voor 
2023 is voor de groepslokalen van de verkenners en de welpen ieder € 750 opgenomen.  
 
Financiering: 
Steunscouting.nl: opzetten van een crowdfundingactie 
 
 

4. Groot onderhoud - motorrevisie Athos en Aramis 
 
Gegevens: 
Eens in de 10 jaar moet de motor van de Athos en van Aramis (sleepvlet) worden gereviseerd.  
Aanvullende gegevens opvragen bij Ruben en Paul. 
 
Financiering: 
Nader te bepalen. 
 

5. Groot onderhoud - slaan van nieuwe meerpalen 
 
Gegevens: 
De meerpalen bij de d’Artagnan moeten worden vervangen of opgehaald.  
Aanvullende gegevens opvragen bij Paul en/of Peter. 
 
Financiering: 
Nader te bepalen 
 

6. Nieuw - vervangen CV-ketel Ten Have 
 
Gegevens: 

HR-ketel: € 900 - € 2.300 → gemiddeld: € 1.600 

Montage kosten: € 400 - € 750 → gemiddeld: € 575 

Bron: loodgieter-expert.nl 

 

Voor het verplaatsen van de cv-ketel ODK naar Ten Have en het plaatsen van een nieuwe cv-ketel 

ODK moet twee keer de montagekosten worden berekend. Dus twee keer € 575 = € 1.150. Plus een 

nieuwe cv-ketel van € 1.600, maakt € 2.750, afgerond € 3.000. 

 

Niemand weet wanneer de cv-ketel het begeeft, daarom is het belangrijk jaarlijks te sparen en 

rekening te houden met een bedrag van € 3.000 voor het geval het eerder gebeurt dan 2023. 

 

Financiering: 

Sponsoring Wahlen & Jongkind (vriendenprijs) 

Spaarrekening Tiflo 

 

7. Nieuw - aanschaf lelievlet 
 

Gegevens: 

Bron: www.scoutingvlet.nl  

 

http://www.scoutingvlet.nl/
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Onderdeel Bedrag incl. btw 

Scoutingvlet casco geschoopeerd en voorzien van 2 componenten coating € 5.775 

Grootzeil en fok (set) € 800 

Gaffel € 260 

Giek € 135 

Mast € 720 

Wrikriem + 2 roeiriemen € 535 

Subtotaal € 8.225 

Diverse materiaal € 1.775 

Totaal € 10.000 

 

Vooropgesteld dat ik een leek ben op het gebied van zeilboten, incl. tuigage, ga ik ervan uit dat we ca. 

€ 10.000 nodig hebben voor een nieuwe lelievlet. 

 

Financiering: 

Schipholfonds, max. € 10.000 

 

8. Nieuw - vervangen nieuwe tenten 
 

Gegevens: 

Een inventarisatie van alle tenten met toebehoren is noodzakelijk om te weten wat en wanneer er 

vervangingen nodig zijn. 

Nadere informatie opvragen bij Hein. 

 

Financiering: 

Voorlopig € 1.000 per jaar opgenomen om tegenvallers op te kunnen vangen. 

 

9. Egalisatiereserve - Nawaka 2022 
 

Gegevens: 

Extra bijdrage voor verkenners, gidsen en wilde vaart: € 20 pp 

Aantal leden: ca. 60 

Totaal: € 1.200 

 

Financiering: 

Spaarrekening Tiflo 

Verschillende acties in 2022 

 


