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Geachte heer Zeeman, 

Zoals in de laatste bijeenkomst is afgesproken doen w i j U hierbij een overzicht toekomen van de 
inkomsten en uitgaven van de stichting Egmonder Pinck en de prognose voor de komende 6 jaar. 
Deze zi jn gebaseerd op de gemiddelde cijfers van de laatste en komende 6 jaar (inclusief 2015). 
De stichting heeft momenteel een reserve van ca. 6 22.000. 
Deze reserve is minimaal nodig om de bestaande tractor (een antieke Caterpillar D4 uit de 
tweede wereld oorlog) te vervangen indien deze het uiteindelijk begeeft. 
Voor eventuele andere onvoorziene uitgaven is een reserve van ca. 6 8000 
wenselijk/noodzakelijk. 
Indien de nieuwe loods er komt zal dit een positief effect kunnen hebben op de inkomsten uit de 
rondleidingen. Er kunnen dan ook scholen worden aangeschreven voor b.v. 
excursies/rondleiding/uitleg Nederlandse visserij geschiedenis. 
Er zal een actie gevoerd moeten worden om nieuwe donateurs te werven. 
Evenementen buiten Egmond zullen toenemen, daar de Pinck steeds vaker wordt gevraagd deel 
te nemen aan historische activiteiten. D i t vraagt wel nog meer inzet van de bestaande 
vrijwilligers, die momenteel toch al bijzonder hoog is. 

Helaas zullen ook de kosten in de komende jaren toenemen. Momenteel wordt de helft van de 
verzekeringspremie voor de Pinck gesponsord door de verzekeringsmaatschappij. 
D i t wordt echter in het kader van bezuinigingen met ingang van 2016 stopgezet (61000 per jaar). 
Ook verwachten we een toename van belastingen en diversen (water/elektra, etc). 
Ook kan tijdens de bouw van de nieuwe loods een deel van de bestaande 
activiteiten/mogelijkheden (rondleidingen etc.) niet volledig benut worden. 
W i j schatten dat dat een eenmalige inkomstenderving geeft van ca. 6 4000. 
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Zoals uit onderstaande cijfers/begroting bl i jkt verwachten w i j voor de komende 6 jaar een 
gemiddelde opbrengst van ca. 6 3500 per jaar. Hiervan dient minimaal 6 1000 gereserveerd te 
worden om de inkomstenderving te compenseren en tevens de eerder genoemde algemene 
reserve van E 8000 op te bouwen. 

B l i j f t er dus 6 2500 per jaar over om een stuk financiering voor de nieuwe loods te realiseren. 
Het bestuur van de Egmonder Pinck is bereid om te proberen een financiering van 6 60.000 aan 
te gaan. W i j hopen dan in de komende jaren hiervan ca. C 20.000 gesponsord te krijgen. Daar 
door zal weer een sterke stabiele financiële basis ontstaan die zal voorkomen dat nogmaals een 
beroep op ander geld gedaan moet worden. 
Gezien de moeite die het de gemeente kost om de financiering van het maritieme centrum rond 
te krijgen zal U zeker begrijpen dat het voor ons nog een grote uitdaging zal zijn om deze 
6 20.000 binnen te halen. 

Ter afsluiting willen w i j nog graag twee aspecten onder de aandacht brengen: 

« De vrijwilligers van de Pinck besteden/investeren ca. 6000 manuren per jaar aan de 
genoemde activiteiten. De toegestane belastingvrije vergoeding voor dit soort 
vrijwilligerswerk (de stichting heeft de A N B I status) wordt niet geïnd. Hetgeen betekent 
dat deze vrijwilligers een verborgen financiële bijdrage van jaarlijks zo'n 
E 30.000 leveren. 
De Pinck is, naast het culturele en educatieve aspect, een toeristische activiteit van 
formaat geworden. A l dit soort activiteiten maken de gemeente Egmond aan Zee 
aantrekkelijk voor toeristen. Deze toeristen leveren de gemeente een aanzienlijk bedrag 
aan toeristenbelasting op. Wel iets om eens goed over na te denken. 

» Reeds in het allereerste begin van het maken van de plannen voor een Maritiem centrum 
is door het bestuur van de Pinck een aanzienlijk goedkoper alternatief neergelegd. Dit is 
naar onze mening nooit voldoende serieus bestudeerd. Jammer, want dat had, indien 
haalbaar, een hoop werk en kosten kunnen besparen. 

Vertrouwende U met dit schrijven voldoende inzicht te hebben gegeven in de financiële 
mogelijkheden van onze stichting verbl i j f ik, 

met vriendelijke groeten, 
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D e i n k o m s t e n v a n d e P i n c k worden gegenereerd uit de volgende activiteiten: 

Inkomsten uit activiteiten in Egmond 
(gemiddeld per jaar over de afgelopen 6 jaar) 

In het seizoen (mei tot oktober) 

Visser i j dag 

Visveiling (gesponsord door de lokale horeca) C 700 

Donaties door toeristen/ bezoekers (Pinck op het strand) C 400 

Rondleidingen en uitleg visserij geschiedenis en de 
ontwikkeling en bouw van de Pinck en de daarop volgende 
Bomschuit. Dit geschiedt op elke woensdag, vrijdag avond 
en zaterdag. 
Jaarlijks bezoeken op deze dagen ca. 2500 toeristen en 
belangstellenden de Pinck C 2200 

met nieuwe loods 
komende 6 jaar 

C700 

f 500 

C 3200 

Diverse giften door bedrijven die de Pinck op 
aanvraag bezoeken 

Fjoertoer Egmond 

Inkomsten uit activiteiten buiten Egmond 

C 1200 

C 6 0 0 

Donaties bij/door evenementen, zoals visserij dagen in den Oever 
Spakenburg, Elburg, Katwijk etc., vlaggetjesdag Scheveningen 
en ook historische evenementen, zoals Alkmaar, Heusden. 
Dit komt door de groeiende belangstelling in het land voor de 
Visserijgeschiedenis in het algemeen. Dit is een langzaam 
toenemende bron van inkomsten. 

Verkoop van promotiemateriaal 

Donateurs 

Totaal 

C 1500 

C 1000 

C 1600 

C 1400 

n om 

C 2000 

İ 1000 

C 3200 

C9200 C 12900 
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Uitgaven over de afgelopen 6 jaar (gemiddeld) 

Verzekeringen 

Promotie materiaal 

Belast ingen 

Onderhoud 

Catering 

R e i s en verblijf kosten 

Kantoor I administratie I abonnementen, etc. 

Schoonmaak middelen l klein inventaris 

Diversen (water/elektra, etc.) 

f 1800 C 2800 

f 1 2 0 0 C 1200 

f 400 C800 

C 1400 f 1400 

f 600 C 600 

f 900 C90Ö 

C 600 C 600 

C400 C 4 0 0 

C400 C 7 0 0 

Totaal C7700 C9400 
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