De website www.SSRP.nl behoort tot de top van de
digitale archivering van Ronde en Platbodemjachten.
De site is opgenomen in het archief van de Koninklijke
Bibliotheek (KB) te Den Haag. De eigenaar van een bij
het Stamboek ingeschreven schip is automatisch donateur. Een abonnement via de SSRP op het informatieve
tijdschrift ’Spiegel der Zeilvaart’ behoort tot de mogelijkheden. De SSRP heeft een culturele ANBI status. Middels
donaties en giften, die belastingtechnisch zowel voor de
particulier als het bedrijfsleven fiscaal aantrekkelijk zijn,

willen wij (statutair) de digitale ontwikkeling van de
SSRP en de publicaties optimaal houden. Het vastleggen
van de geschiedschrijving van ons rond en platbodem
erfgoed! Zie www.anbi.nl Voor donateurs zonder schip
maar met liefde voor ons varend erfgoed gelden de ANBI
regels ook!

De traditie van het toekennen van prijzen aan personen en
organisaties vindt plaats in de vorm van de jaarlijkse W.H.
de Vos- en de Van Waningprijs. De W.H. de Vosprijs wordt
uitgereikt aan diegene die zich in een bepaald jaar bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt en de Van
Waningprijs voor een
bijzondere prestatie
m.b.t. de organisatie of
geschiedschrijving van
evenementen van de
Stichting. Tijdens elk lustrum wordt de Aureliaprijs
uitgereikt. Een 5-jaarlijkse prijs die bestemd is voor een
auteur van een boek, tijdschriftartikel of andere publicatie
die aan de doelstellingen van de SSRP voldoet. Elke vijf
jaar viert en organiseert de SSRP een jubileum waarbij een
prachtig maritiem schouwspel aan publiek en de (SSRP)
scheepseigenaren wordt aangeboden.
Onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix is met de
Groene Draeck bij menig jubileum aanwezig geweest.
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Stichting Stamboek
Ronde en Platbodemjachten
Staat uw schip ook geregistreerd in het Stamboek Ronde
en Platbodemjachten? De waarde rond de emotionele
historie van uw schip incl. de eigenaren en de zuiverheid van uw schip qua bouw met de achtergrond van
de werf, ontwerper en het toebedeelde plaquettenummer is de moeite waard
om te registreren!
In historische havens
zijn ligplaatsen voor
deze schepen populair
en bij in- en verkoop
van onze schepen is
een inschrijving in
het Stamboek een
meerwaarde. De historie is immers vastgelegd en inzichtelijk via de actuele schepenlijst. Bent u de SSRP uit
het oog verloren, meld uw schip weer aan aub!
Op 8 oktober 1955 is na een reünie van Friese ronde
jachten op het Pikmeer bij Grouw door samenwerking
tussen het Fries Scheepvaart Museum, KZV Sneek,
Vrienden Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, KZV Oostergoo te Grouw, KNZ &RV Muiden en KR &ZV ’De
Maas’ te Rotterdam de Stichting Stamboek Ronde en
Platbodemjachten opgericht.

Het Stamboek, dat door de eerste initiatiefnemers
werd samengesteld, is nog steeds actueel. Die reünie
met bijbehorende zeilwedstrijd werd door duizenden
toeschouwers bezocht en genereerde veel landelijke
publiciteit. Het besef dat deze scheepstypen van cultuurhistorische betekenis zijn werd omgezet in de
oprichting van de SSRP.
De doelstelling is notarieel vastgelegd en bestaat tot
op heden uit het samenstellen van een Stamboek van
Ronde en Platbodemjachten. De historie en bouwgegevens, foto’s, voormalig eigenaren en alles wat bekend
is van de schepen wordt toegevoegd en gearchiveerd.
Het oudste schip dateert van 1820 en het jongste uit
2017. De Criteriumcommissie schouwt de aangemelde
schepen en beoordeelt de toelating tot opname en
vermelding in het Stamboek.

De Criteriumcommissie handelt volgens de door het
bestuur vastgestelde criteria. Die regels werden gedurende de afgelopen jaren bijgesteld om aan de huidige
ontwikkeling van de schepen en de eigenaars te voldoen.

De vele scheepstypen die binnen de SSRP beschreven
zijn worden vastgelegd in een Schepenlijst. De actuele
Schepenlijst is elk moment digitaal toegankelijk.
Daarbij is de samenwerking met organisaties, werven,
ontwerpers, sponsors en adverteerders onontbeerlijk.
De SSRP is één van de Behoudsorganisaties die deelnemen aan de Federatie Varend Erfgoed Nederland
(FVEN, www.FVEN.nl). Vanuit het Ministerie OC&W
is het opstellen van het Register (RVEN) belangrijk om
inzichtelijk te krijgen waaruit ons maritiem varend
erfgoed bestaat en wat er behouden dient te blijven.

