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Nieuwsbrief Zweedse Klassieker Club 
maart 2021 

 

In memoriam Paul Leurink 

Bij het afronden van deze 

nieuwsbrief kregen wij het 

trieste bericht dat onze collega-

bestuurder Paul Leurink, na een 

ernstige slopende ziekte, op 22 

februari jl. is overleden. 

Paul (en zijn Wil) was pas een 

aantal jaren lid van onze ZKC, 

een gewaardeerd 

medebestuurder en vorig jaar 

nog de winnaar van ZKC Bat van 

het Jaar wisseltrofee voor hun 

mooie Pettersson “Sunbeam” 

(1932). 

Wij wensen zijn vrouw Wil en 

verdere familieleden veel sterkte 

bij het verwerken van dit verlies. 

 

Paul (links) ontving afgelopen jaar uit handen van voorzitter Jan Willem de Båt van het Jaar wisseltrofee. 

 

Waarde leden van de Zweedse Klassieker Club,  

Het was me een jaartje wel. Sinds maart 2020 heeft geen enkel initiatief doorgang kunnen vinden. 

Het (ons) verenigingsleven is volkomen stil komen te liggen.  

Dit oude jaar 2020 laten wij nu achter ons. Hoe houd je de club toch bij elkaar als er zo weinig kon 

worden georganiseerd? 

Onze zegeningen tellen?  

De Algemene Leden Vergadering heeft in zaterdag 26 januari 2020 in de Haven van Huizen in Huizen 

nog wel doorgang kunnen vinden met een toen nog niet voorziene lockdown met een aan ambitie 

overlopend programma voor het toen nog nieuwe vaarseizoen.  

Eén beurs kon in februari 2020 nog net doorgang vinden, namelijk de Botenbeurs Holland in 

Friesland waar wij als de Zweedse Klassieker Club deel uitmaakten van de stand van de Federatie 
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Varend Erfgoed Nederland. Leuke ontmoetingen gehad met mede leden en nuttige contacten 

kunnen leggen met als sluitstuk de verkoop van het tentoongestelde Zweedse Klassieke scheepje van 

een van onze vooraanstaande leden ic Jan-Willem Samama.  

Onze website is in professionele handen gelegd wat de informatie rijkdom heeft verhoogd.  

Ook het forum waarmee onze leden kennis, vaardigheden en weetjes uitwisselen heeft een bredere 

bekendheid gekregen, steeds meer leden weten het forum te vinden. 

Er dienen zich ondanks de lockdown met de regelmaat van de klok nieuwe leden aan die voor de 

verleiding van een Zweedse schone willen gaan bezwijken of reeds zijn bezweken en advies vragen; 

doen wij het of doen wij het niet. Vaak is het kunnen gebruiken van de kennis en kunde van ons 

leden bestand via het forum de aanleiding om zich bij ons aan te sluiten. 

De quarantaine hoeft er niet toe te leiden dat men het onderhoud aan de Zweedse Klassieker erbij 

laat zitten. In tegendeel! Aan ons bootje klussen houdt de moed erin en leidt met geduld waarvoor 

nu veel tijd beschikbaar is, tot oogverblindende resultaten. 

Welke vooruitzichten hebben wij voor het nieuwe jaar?  

Alles is gestoeld op de veronderstelling dat de vaccinatie tegen het Covid-19 virus zijn werk zal doen. 

En ons in de gelegenheid gaat stellen om er tegen de zomer weer op uit te trekken. 

en ideeën weer op te pakken voor workshops waarvoor wij fysiek bij elkaar kunnen komen. Digitaal 

vergaderen zeker als het voor het reguliere werk al uitvoerig moet worden gedaan zal voor menigeen 

geen hobby zijn geworden.  

Uw bestuur houdt de ontwikkeling vanzelfsprekend goed in de gate en komt met een programma 

voor het nieuwe jaar 2021 zodra er op de uitvoering daarvan zicht komt.  

Zoals in eerdere communicatie met u allen doen wij nog steeds een beroep op álle leden om hun 

schip aan te melden voor registratie als “Varend Erfgoed”. Zoals in eerdere communicaties aan u 

allen is gevraagd, doen wij nog steeds een beroep op álle leden om hun schip aan te melden voor 

registratie als “Varend Erfgoed”. Tot op heden zijn er een vijftiental schepen geregistreerd en dat 

kunnen er nog veel meer zijn. De informatie en instructies voor het format van de aanmelding zijn te 

vinden op de website van de Federatie Varend Erfgoed Nederland onder het kopje “Register”.  

Voor nu wensen wij al onze trouwe leden een gezond en gewoon normaal 2021 met vele mooie 

vaaruren in het vooruitzicht want varen doen wij toch!  
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Voor de belangstellenden volgt hieronder nog een beknopt financieel jaarverslagje met een overzicht 

van de inkomsten en uitgaven: 

 

 

Balans: 

t/m 31 december 2020 

   

Omschrijving Activa Passiva 

Eigen vermogen    4.630,31 

Reeds ontvangen ledencontributie 2021   40,00 

ING bankrekening 5977557  4.670,31   

 4.670,31 4.670,31 

 

  

(onder voorbehoud: controle door kascomissie 

moet nog plaatsvinden)

Baten & Lasten  Actueel Budget

Lasten 4529,40 5550

Baten 4193,00 5400

Resultaat -336,40 -150

Lasten per activiteit 4529 5550

Ledenactiviteiten 1109 1500

Promotie & ledenwerving 219 600

Cluborganisatie 3202 3450

Ledenactiviteiten 1109 1500

ALV/Lustrum 1108,70 750

Groepsevenementen 0 250

Workshops & bezoeken 0 200

Båt van het jaar 0 50

Vaartochten 0 250

Promotie & ledenwerving 219,13 600

Posters 0 100

Beurzen, manifestaties 219,13 500

Boot Holland 219,13 500

Club organisatie 3202 3450

Bankkosten 163,17 200

Porti & verzendkosten 0,00 50

Website 1612,51 1900

Verzekering 205,09 210

Bestuurskosten 559,80 500

Lidmaatschap FVEN, VBf (S) 270,00 250

Ledenregistratie FVEN 60,00 0

Lidmaatschap Zweedse zusterclub 47,80 50

Boekhouding en ledenadministratie 283,20 290

Baten totaal 4193,00 5400

Ontvangen ledencontributie 3873 4800

Advertenties vraag & aanbod 220 200

Pop up site advertenties 100 400

2020
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Toelichting:  

Ondanks dat er geen tot weinig ledenactiviteiten hebben plaatsgevonden is het jaar toch met een 

negatief saldo afgesloten. Daar waar diverse kosten (zoals website beheer) ook in een “corona-jaar” 

gemaakt blijven worden zien we dat de inkomsten in het afgelopen jaar flink zijn achtergebleven ten 

opzichte van het budget. Met name de ledencontributie valt een stuk lager uit. De reden hiervoor is 

tweeledig: Helaas hebben 21 leden hun lidmaatschap afgelopen jaar opgezegd. Daarnaast is een 

redelijk groot aantal contributiebetalingen voor 2020 nog niet overgemaakt. Bij deze dan ook de 

oproep om dit, indien nog niet gedaan, alsnog te doen.  

Goed nieuws is er ook te melden: we hebben afgelopen jaar 16 nieuwe ZKC leden mogen 

verwelkomen.  

 

Ten slotte: als tegemoetkoming na een jaar waarin nagenoeg geen ledenactiviteiten hebben kunnen 

plaatsvinden zal voor 2021 eenmalig de contributie gehalveerd worden naar € 20,-. Binnenkort 

worden de verzoeken voor het overmaken van de contributie uitgestuurd. 

 

 

Het bestuur van de Zweedse Klassieker Club 

Jan Willem Samama voorzitter 

Nick van der Heul bestuurslid 

[Paul Leurink bestuurslid, in memoriam]  

Martin Blommestijn penningmeester  

Huib Haccou secretaris  

t/m 31 december 2020 aantal

Leden 120

Betalende leden 118

Leden contributie voldaan 97

Nieuwe leden 2020 16

Opzeggingen 21

Leden geroyeerd 0

Netto ledenaanwas -5

Ledenbestand


