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Algemene gegevens

Naam: stichting Pakschuit Nooit Gedacht
Vestigingsplaats: Delft
Postadres: (secretariaat) Rotterdamseweg 28, 2628AM Delft 
Web: https://pakschuitnooitgedacht.nl 
E-mail: info@pakschuitnooitgedacht.nl
Oprichtingsdatum: 12 januari 2007
Kamer van Koophandel: 24408044
RSIN fiscaal nummer: NL 8174.91.442
Bankrekening NL 25 RABO 0130 2740 97
Btw-plichtig: ja, nr. 8174.91.442.B.01
ANBI: Cultureel

Doel

Het in eigendom verwerven van de in 1904 in opdracht van schipper W.H. Schram, gebouwde 
motorpakschuit ‘Nooit Gedacht’, alsook de verwerving van een van Rennes motor van het type 
ééncilinder petroleumvergasser, waarmee de Nooit Gedacht bij de bouw was uitgerust.

Restauratie van de Nooit Gedacht als een in het Nationaal Register Varende Monumenten, 
geregistreerd varend monument van de trekvaart en de gemotoriseerde beurtvaart.

De exploitatie van de Nooit Gedacht als zoveel mogelijk publiekstoegankelijk monument, liggend 
en varend, vooral in haar historisch vaargebied de Zuid Hollandse wateren, waar mogelijk in 
samenwerking met overheden, musea en culturele organisaties: historische evenementen en 
vaartochten.

De twee eerst genoemde doelen, in eigendom verwerven en restaureren, zijn inmiddels gerealiseerd.
Alle aandacht van het bestuur richt zich nu op het in stand houden en in de vaart houden van het 
schip.

https://pakschuitnooitgedacht.nl/
mailto:info@pakschuitnooitgedacht.nl


Inleiding

Ook 2021 was het tweede jaar dat in het teken stond van corona. Dat had zijn weerslag op het aantal
activiteiten dat de stichting kon ondernemen. 

Er zijn 5 tochten georganiseerd. Dat lijkt bescheiden, maar is een stuk beter dan 2020, toen de 
pakschuit helemaal niet met passagiers heeft gevaren. De tochten verliepen goed. 

Een speciale vermelding verdient de samenwerking met stichting historische trams. Die 
samenwerking is weer zeer prettig verlopen. 



Bestuur

Het bestuur bestond uit de volgende leden:
• Hans Boshuijer (voorzitter)
• Peter Barendse (penningmeester)
• Geert Huizing (secretaris)
• Peter Beckmann (lid)
• Wim Weve (lid)
• Hans-Peter van Leeuwen (na 6 dec)

Nieuw in het bestuur is Hans-Peter van Leeuwen. Na 1 januari 2022 vervangt hij Geert Huizing als 
secretaris. Na 9 jaar zet Geert een punt achter het bestuurswerk voor de stichting. Het bestuur 
bedankt Geert voor zijn geweldige bijdrage de afgelopen jaren.

Het bestuur is in 2021 driemaal bijeen geweest. Punten van aandacht waren het afronden van het 
verbeterproject uit voorgaande jaren en de verplichte periodieke keuring. 

Contact met de vrijwilligers was ook dit jaar lastig door de beperkende maatregelen die golden 
wegens de coronapandemie. Gelukkig hebben er in 2021 wel  tochten kunnen plaatsvinden. Dat was
een opsteker voor het moreel van de vrijwilligers, en goed voor het schip. 



Jaarrekening

Winst & verlies 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Toelichting:
De inkomsten van vrienden was hoger dan begroot, de inkomsten uit vaartochten (slechts 2 
tramtochten) en verhuur waren lager dan begroot. Dit was te wijten aan Corona.

Het verlies over 2021, € 4.476,17, was overeenkomstig de begroting van 2021.



Balans 31 december 2021 

Toelichting:
Op de balans staat nog een debiteur uit 2019 voor € 500,-. De verwachting is dat er in 2022 betaald 
zal worden. Dit was te wijten aan Corona.

Er staat ook nog een creditnota op van € 141,46. Dit moet nog verder onderzocht worden. 
Waarschijnlijk kan deze verwijderd worden.



Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn echte vrijwilligers. Dat wil zeggen dat er geen enkele vorm 
van beloning wordt verstrekt.


