STICHTING STAMBOEK RONDE- EN PLATBODEMJACHTEN

JAARVERSLAG 1969

Spiegelgevecht
gehouden

door

Olieverfschilderi]
Nederlandsch
Lay- Jut e

Amsterdamse

op I september

drcK

1697

door Abraham

Historisch
G Kolf!

[achren.
ter ere van Tsaar Peter de Grote
Storck

Scheepvaart
&

CC'

(1635-171

Museum,

O?)

Amsterdam

3
De n i e uwe jachthaven
meest

g e s la a gd e havens,

met alle
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op het wijde
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aan speciale,
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dat ieder

ge num me rd e meerboeien,
waren
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zo enigszins

mogelijk,
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die door de goede zorgen

Een regeling,
steeds

die we moeten

toe te passen.

van
trach-

A Is "Admiraal"

fungeerde

boord van de hoogaars

de Minister

"De Groene

Haen",

heid met zorg en liefde door de gehele
der jong,

was opgepoetst

van Verkeer

en Waterstaat,
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bemanning,
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De Minister
gebruikelijke
de meest
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doorvaren
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De beide

daarna

plaats,

van een lint.
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off'ic i e e l door
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het
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jachten
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alles
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v lo t . Er bIe e f in de haven zelfs
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de nieuwe
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6 Des avonds

de maaltijd:

van het A rsenaal,
kleurrijke,

die door veler

gezellige

Onze voorzitter

annexatieplannen.

goede zorgen

wist de oude geschiedenis

"zwager"

stad verdedigde

in de gewoonlijk

zo kale ruimte
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tot een

eetzaal.
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De burgemeester

van Willem-

van zijn gemeente

rn i s s c hi en dan de Franse

werd ditmaal
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door de dad en van een ve r r e , aan-

de zelfstandigheid
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De lange-afstandsbeker
stalen

bolletje

De laatste

ging naar
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Minister

Bakker

ling voor binnensc he pe n , Schippers,
kunnen een n.itkering

ontvangen,

bi.ede n . De Minister

stelde

wa a r b ij een liefhebber

tegen
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nument"
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De Minister,
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met de Minister
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adviseerde
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van Cu l tuu r , Recreatie

gebruik

w ij , dat voor die schepen,

s c ho uw s pe l bij het admiraalzeilen,
tot de Minister

afdeling

aangeboden,

op de hoge onderhoudskosten

z ij n te beschouwen,

bestaande

zo u zijn,

via onze Stichting

helaas

die
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te wijzen

mogelijk
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worden,
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-

Dit verzoek werd door de Staatssecretaris
1969 als volgt beantwoord:

Ten antwoord
gende mede.

op uw brief

van 26 augustus

Grapperhaus

d d , 24 oktober

1969 deel i k u het vol-

UU uw brief en verder door m ij verkregen
inlichtingen
is rn i j gebleken, dat de door u bedoelde jachten door de eigenaren
in de
p r i vei- sfeer worden gehouden.
Deze jachten vormen ingevolge
artikel 26 van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 voor hen geen
bron van inkomsten,
zodat de aan deze schepen te besteden
bed ragen wegens onderhoud niet als aftrekbare
kosten kunnen worden
aangemerkt.
Voor de heffing van inkomstenbelasting
kunnen immers
slechts als
aft r e kba r e kosten worden aangemerkt
de op de inkomsten
drukkende kosten tot verwerving,
inning en behoud der inkomsten,
de op
de inkomsten
rustende
lasten en de afschrijving
op goederen welke
ve rwe r v in g-va n de inkomsten
dienen (art. 35 van de Wet op de
~omstenbelasting
1964).

\J~~

Hoewel ik v o l le d i g begrip heb vo o r de offers welke de eigenaren
van de door u bedoelde schepen zich getroosten
voor het behoud
van de oud-Nederlandse
scheepstypes
voor ons land kan ik - mede
om der gevolgen wille - geen vr i jb e i d vinden om hiervoor
bedoelde wettelijke
bepalingen
voor een beperkte
groep van belastingplichtigen
terzijde
te stellen.
.
Een zodanige maatregel
zou de - zo geboden - gelijkheid
in de behande ling van alle be lastingplic htigen op niet te verantwoorden
wijze
verstoren.
Ik heb dan ook geen aanleiding
kunnen vi nd e n met betrekking
tot de
door u bedoelde kosten een bijzondere
vorm van de wettelijke
bepalingen afwijkende
maatregel
te treffen.
Wel ben ik bereid te verklaren
dat uw Stichting wordt aangemerkt
als instelling
vallende onder artikel 47, le lid, van de Wetop de
inkom stenbelasting
1964, zodat de aan uw Stichting gedane giften
-mits aan de overigeeisen
van dit artikel 47 wordt voldaan door de gevers voor de heffing van de inkom stenbe lasting als aftrekbare
giften in aanmerking
kunnen worden genomen.

-0-0-0-

Derhalve
een teleurstellend
antwoord,
hetgeen overigens
wel vake r
b i j brieven van het Ministerie
van F'Lnanc i en schijnt voor te komen.
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De mogelijkheid

om belastingvrije

do en deed evenwel
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ko m e n, De gedachte

de "Yrienden"
bruikt

om de restauratie
hetzij

lijkt de moeite

De Stichting
erkend

lang gekoesterde

namelijk

een kapitaaltje

oude schepen
over

een reeds
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gedachte

om uit vrijwillige

te vormen,
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schenkingen
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te
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van
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van zeer

of gedeeltelijk.

waardevol

ge-

geachte

Na d e r e bezinning

hier-

waard.

zoals

bekend,

als klasse-organisatie.

het Yerbond,

de K. Y. N. W. Y. ,

Een klasseorganisatie

a) het betorderen
van ja~hten

door

heeft als doel:

van een goed contact

met een geldige

van eigenaren

meetbrief

met

het Yer-

bond;

b) het bevorderen

van het zeilen,

in het bijzonder

w e d s t r i jd z e i Ie n in de betreffende

c) het do en handhaven

In deze

functie

3 juni j.1.,

belegde

waar

een technische

onderwerpen

vergadering

aan de orde

type
corr ectiefactor
belasting
botterfok
be lasting dac ron- zeilen
oppervlakte
kluiver
aantal toegestane
stagfokken
kie lhoogte en tilling
hand having der klassevoorschriften
controle
van de meetgegevens

Tenslotte

is onze Stichting

benaderd

Herdenking

19701t met het verzoek

herdenking.

Dit zou dan daarin

tus 1970,
Leiden

een aantal

naar

onzer

Delfshaven

en

van de klassevoorschriften.

de Stichting

de volgende

klas se,

het

medewerking

oude schepen

in 1620 nog eens

dat,

kw a-men:

en

door de Stichting

bestaan

op

"Pilgrimfathe.rs

te verlenen

aan deze

wa a r s c h i jn lij k op 1 augus-

de hi s to r i s c he tocht
overdoen.

van

