
Jaarverslag 2021 en begroting 2022 Havenvereniging Rotterdam, 19 mei 2021 
 
In navolging op 2020 heeft ook in 2021 het Covid-19 virus zijn weerslag gehad op onze 
Havenvereniging. Niet in de laatste plaats de beperkingen voor het organiseren van events voor onze 
leden maar ook ten aanzien van ons ledenaantal en contributie-bijdrages. Helaas moeten we ook dit 
jaar een daling van ons ledenbestand vermelden. We roepen eenieder op om zijn of haar 
havenvrienden prive of zakelijk in de regio Rijnmond en daarbuiten te enthousiasmeren om lid te 
worden van onze vereniging ! 
 
Jaarverslag 2021 
Qua bruto contributie-opbrengsten zitten we in grote lijnen op het niveau van 2020, zij het dat van de 
te betalen contributies eind 2021 nog EUR 19.776 uitstaand was. Door nabel- en mailacties van alle 
bestuursleden is er in de eerste maanden van 2022 nog voor EUR 11.000 aan achterstallige 
contributie geind en resteerde begin mei jl. nog EUR 8.851 (zie afboeking contributies). In overleg met 
het bestuur en kascommissie stellen we voor om dit bedrag af te boeken. Mochten er alsnog gelden 
worden ontvangen hieronder dan beschouwen we dat als buitengewone baten. We verwachten door 
de implementatie van ons nieuw boekhoudpakket Allunited een verbetering in de digitale 
communicatie en inning van de contributies. In de komende reguliere bestuursvergadering(en) zal 
besproken en beslist worden of we de betrokken leden die hun contributie nog niet hebben betaald 
zullen royeren. 
 
Zoals bovenstaand aangegeven zijn de opbrengsten over 2021, door o.a. het wegvallen van events 
waarbij inkomsten worden gegeneerd, lager dan voorzien (-/- EUR 3.506). Denk hierbij aan o.a. de 
Quick Port Scan en de sponsorinkomsten vanuit borrels en excursies. 
 
Door enerzijds helaas de verminderde activiteiten voor onze leden en anderzijds door het zelf 
oppakken van meer taken door het bestuur in combinatie met de begeleiding van events zoveel 
mogelijk in eigen hand te houden, zijn de kosten in 2021 EUR 7.201 lager dan begroot. Het grote 
succes van met name de Zomer-BBQ met vele leden die gratis mochten participeren heeft een hoger 
dan begrote kostenpost als resultaat gehad (+ EUR 4.411).    
 
Bij Jong Havenvereniging was de Varende Borrel het enige grote zomerevent. Deze is druk bezocht 
waardoor de kosten hoger uitvielen. Ten behoeve van het komende lustrum van Jong (in 2023) is de 
uiteindelijke voorziening hoger dan begroot. Op de bankrekening van Jong wordt met deze verwachte 
c.q. gebudgetteerde uitgave reeds jaren rekening gehouden. 
 
Overall een positief eindresultaat over 2021 voor onze Havenvereniging van EUR 3.184. 
 
Aan de Aktiva-zijde van onze balans is de afboeking van niet-ontvangen contributies zichtbaar 
waardoor per ultimo 2021 de debiteurenpositie EUR 10.895 is. Zoals hierboven vermeld is dit bedrag 
in de eerste 4 maanden van dit jaar -alsnog- geind. De EUR 2.500 debiteuren van Jong betreft een 
vordering op sponsor RDM welke naar verwachting binnenkort zal worden ontvangen.   
Onze vermogenspositie verbetert licht naar EUR 34.416. Jong Havenvereniging beheert sinds 2020 
het fonds voor het Jong Haventalent (zie JHT Fonds Jong). Het betreft een fonds waarvan het Jong 
Haventalent elk jaar een deel kan opnemen ter ondersteuning van het organiseren van activiteiten.  
 
De contributiebijdragen en bedrijfslidmaatschappen van de Havenvereniging blijven een punt van 
aandacht. Het Corona-effect is hier merkbaar met het aantal afmeldingen. Op de planning voor 2022 
blijven ledenwervingsacties, zowel voor studerenden, werkenden als bedrijfsleden staan.  
Ook krijgt de Havenvereniging te maken met hogere kosten door o.a. inflatie. De contributiehoogte is 
al meer dan een decennium niet verhoogd. Vanzelfsprekend willen we onze leden nu en in de 
toekomst mooie en interessante events blijven aanbieden. Een voorstel tot contributie-aanpassing zal 
in de ALV worden ingebracht. 
 
Voor het verslagjaar 2021 bestaat de kascommissie uit de heren Rob Roodenrijs en Bram Spee. De 
kascommissie heeft de concept jaarcijfers bestudeerd tezamen met een totaaloverzicht van alle 
factuurregels vanuit ons boekhoudpakket Cash. De commissieleden hebben een aantal pdf’s van 
facturen opgevraagd en tijdens een uitgebreide Teams call zijn vragen en/of opmerkingen 
beantwoord. Bijgaand vindt u de verklaring van de kascommissie over het jaar 2021.  
 



Begroting 2022 
Voor 2022 verwachten we de contributies en bedrijfslidmaatschappen te kunnen verhogen. Ten 
eerste door werving en ten tweede door de voor te stellen contributieverhoging per 2022. 
Ook staat dit jaar na de opheffing van de Corona-beperkingen een aantal activiteiten op het 
programma, o.a. Portquiz, HavenBBQ, diverse borrels, Wereldhavendagen en Prinsjesdag. Ook zijn 
voor dit jaar 2 College Tours gepland. Eén betreft de inhaal Collega Tour 2021 en één voor het jaar 
2022. Ten behoeve van ondersteuning voor de ledenwervingsacties is hiervoor budget vrijgemaakt (+ 
EUR 2.500 promotie). 
Bij Jong staat dit jaar weer de Rotterdam Port Party op de agenda. Dit is een nagenoeg geheel 
gesponsord event tijdens de Wereldhaven Dagen in de eerste week van september.   
 
Vanaf 2022 gaat onze ledenadministratie over op een nieuw softwarepakket van Allunited. Met dit 
pakket realiseren we de broodnodige digitaliseringsslag voor de uitbouw, beheer en 
(communicatie)mogelijkheden van ons ledenbestand. Na de officiele afsluiting van het boekjaar 2021 
- c.q. na de goedkeuring door de ALV- zal de boekhouding van onze vereniging, nu via Cash, ook in 
Allunited worden ondergebracht.  
 
Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u mij contacteren via 
penningmeester@havenverenigingrotterdam.nl  
 
 
Met vriendelijke havengroet,  
Paul Aerts, penningmeester 


