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1.

Dit beleidsplan vervangt dat van 2015-2017 en sluit aan op de toekomstvisie
dd. 30 oktober 2018.

2.

SSRP
De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten:
a. Is in 1955 opgericht door Het Fries Scheepvaartmuseum, De Vereniging van Vrienden
van het Zuiderzeemuseum, de KZV “Oostergoo” te Grouw, de KZV “Sneek”, de
KNZ&RV te Muiden en de KR&ZV “D Maas” in Rotterdam. Gekozen is voor de
stichtingsvorm om o.a. de criteria te beschermen voor niet professionele discussies;
b. is een zelfstandige behoudsorganisatie en aangesloten bij FVEN;
c. heeft een culturele ANBI status.

3.

Doelstelling en missie
Het doel van de SSRP is ‘het bevorderen van de belangstelling voor het ronde en
platbodemjacht’.
Zij tracht dat mede te bereiken door:
a. Het samenstellen van een Stamboek Ronde en Platbodemjachten;
b. Het schouwen van schepen en vaststellen van criteria op basis van deskundigheid
van (historische) vorm, materialen, systemen, componenten, etc. voor inschrijving in
het Stamboek;
c. Het beheren van het Stamboekregister van ingeschreven schepen en overige
aspecten van deze;
d. Digitale documentatie van alle gegevens en publicaties die van belang kunnen zijn
voor de schepen, scheepstypes, het doel en de tijd, omgeving waarin ze ontworpen
zijn;
e. Het publiceren van Schepenlijsten;
f. Kennisoverdracht over ronde en platbodemjachten; deelname aan congres/symposia
in samenwerking met FVEN;
g. Contacten met de bouwers en restauratoren van ronde en platbodemjachten;
h. Deelname aan overlegorganen van historische vaartuigen en Mobiel Erfgoed;
i. Deelname aan beurzen waarbij persoonlijk contact met de scheepseigenaren tot
stand komt;
j. Actieve actie ondernemen om scheepseigenaren te bewegen hun schip in te
schrijven in het RVEN;
k. Bezinnen op acties m.b.t. het creëren van een grotere bekendheid van rond en
platbodems voor de te bereiken doelgroepen jeugd, toeristen en senioren.
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l.

4.

Waar mogelijk deelnemen via FVEN aan subsidieverzoeken bij Europa, de
Nederlandse overheid, provincies en fondsen om digitale content via de website
SSRP uit te breiden op verzoek van het ministerie OC&W om het mobiel
(varend)erfgoed zo volledig mogelijk digitaal in kaart te brengen.

Visie
De volgende bewegingen worden waargenomen:
a. Scheepseigenaren
Er treedt vergrijzing op onder de eigenaren. Het is lastig nieuwe eigenaren te vinden
voor ronde en platbodemjachten mede door gebrek aan comfort en de hoge kosten
van onderhoud. Ongetwijfeld ook een probleem om een jacht te financieren.
b. Ronde en platbodemjachten
Het onderhoud van de meeste ronde en platbodemjachten is arbeidsintensief en
specialistisch werk en daardoor ook kostbaar.
Hoewel de meeste schepen, die ingeschreven staan in het Stamboek, in goede staat
verkeren, bestaat het gevaar dat dit niet zo blijft als de belangstelling voor dit type
schepen terugloopt.
c. Unieke schepen/varend erfgoed
Er is ook sprake van een aantal unieke schepen, waarvan er geen ander in originele
staat over is. SSRP is, in samenwerking met enkele scheepvaartmusea, FVEN
betrokken in het project Behouden Vloot.
d. Overheid
De overheid dient voortdurend gewezen te worden op het unieke karakter van
varend erfgoed en de ronde en platbodemvloot in het bijzonder om te voorkomen
dat er maatregelen en wetgeving ontstaan die het behoud en de belangstelling
afremmen.
Ook wordt er gesproken over verduurzaming van het erfgoed. Voorkomen moet
echter dat hiermee de identiteit van het erfgoed verloren gaat.
Er ligt een ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen voor. De bedoeling hiervan is het toezicht op verenigingen en
stichtingen te verbeteren, eigenlijk op alle Boek 2 BW rechtspersonen. Dit betreft
ook de mogelijkheid voor de overheid om slecht functionerende besturen en
toezichthouders te ontslaan. De SSRP heeft per 2017 een Raad van Advies
aangesteld.
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e. FVEN
De FVEN, waar ook SSRP als behoudsorganisatie bij aangesloten is, vormt de
verbinding met andere organisaties van varend erfgoed, het totale mobiele erfgoed
en de overheid. De overheid heeft de wens uitgesproken om met een stem vanuit
alle aangesloten behoudsorganisaties in contact te staan.
5.

Inhoud Stamboek
In het systeem van SSRP zijn momenteel 2568 schepen geregistreerd. 899 schepen zijn
“actief” ingeschreven in het Stamboek en voldoen controleerbaar aan de door SSRP
gehanteerde criteria. De eigenaren hiervan dragen financieel bij, middels een jaarlijkse
donatie, aan de doelstelling van de SSRP.

6.

Criteria
De criteria voor toelating in het Stamboek wordt door een Criteriumcommissie
opgesteld en door het bestuur van SSRP bekrachtigd. De Criteriumcommissie, bestaat uit
7 leden, deskundigen, die benoemd worden door het bestuur van SSRP.

7.

Wedstrijden
Ronde en platbodemjachten die voldoen aan de criteria en ‘actief’ zijn ingeschreven in
het Stamboek, kunnen een meetbrief bij het KNWV aanvragen, die deze op grond van de
KNWV Klassevoorschriften en de SSRP- criteria verstrekt. Het meten gebeurt door een
Verbondsmeter.

8.

Publicaties en website
a. In het verleden zijn diverse standaardwerken op het gebied van ronde en
platbodemjachten in boekvorm uitgegeven. Voornemen is (na het opstellen van de
spelregels m.b.t. digitale uitgaven) om een digitale SSRP-boekenplank, vanaf eind
2018, te presenteren.
b. Er verschijnen minimaal 2 digitale nieuwsbrieven per maand.
c. In 2012 is door het bestuur van SSRP besloten om te investeren in een professionele
website, waarin alle gegevens van schepen en eigenaren, de publicaties en de
administratie een plaats hebben gekregen. Deze is in 2013 opgeleverd en wordt
gevuld met de beschikbare gegevens en doorlopend onderhouden en bijgewerkt.
Daarnaast vindt er ook regelmatig technisch onderhoud van de website zelf plaats.
Vanaf 2018 is de AVG in de website geïmplementeerd. De wet op de privacy wordt
binnen de SSRP toegepast.
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9.

Schepenlijst
De Schepenlijst is een actueel bijgewerkt onderdeel binnen de website van de SSRP
waarin alle schepen, hun gegevens, hun eigenaren (voor zover historisch bekend) en hun
zeiltekens staan vermeld. Sinds 2018 is de tweejaarlijkse papieren lijst vervallen en deze
wordt nu jaarlijks in PDF-vorm op de website geplaatst, waardoor belangstellenden een
papieren versie kunnen printen.

10.

Communicatie
a. De communicatie van het SSRP bestuur met de scheepseigenaren loopt via de
website, e-mail, telefoon en zo nodig per post.
b. Voor de betaling van Inschrijfkosten, jaarlijkse bijdrage en schouwbijdrage wordt zo
veel mogelijk gebruik gemaakt van automatische incasso.
c. Jaarlijks wordt er een digitaal jaarverslag opgesteld en gepubliceerd, waarin tevens
de financiële positie van de SSRP is opgenomen.
d. Jaarlijks worden een tweetal wisselprijzen uitgereikt. Eén keer in de 5 jaar een
lustrumprijs.
e. De contacten met musea, werven en de oprichtende verenigingen zijn door de
betreffende bestuursleden aangehaald.
f. Maandelijks wordt in de Spiegel der Zeilvaart een Stamboekbijdrage vanuit de
Stichting gepubliceerd.
g. Tweemaal per maand wordt een digitale nieuwsbrief aan de scheepseigenaren en
(aangemelde) belangstellenden verstrekt.
h. Via het AB en DB FVEN worden de mogelijkheden van subsidieverstrekking verkend.

11.

Verbinding met de Vrienden van de Stichting
a. De Vereniging Vrienden Stichting Ronde en Platbodemjachten (VSRP) is in 1988
opgericht. Scheepseigenaren, die in het Stamboek zijn ingeschreven, kunnen hier
statutair lid van worden.
b. De VSRP organiseert festiviteiten en nautische evenementen.
c. Indien gewenst kan een afgevaardigde uit het bestuur VSRP plaatsnemen in het SSRP
bestuur.
d. De samenwerking met VSRP geschiedt op ad-hoc basis.
e. Jaarlijks vindt het voorzittersoverleg tussen SSRP en VSRP plaats.
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12.

Aandachtspunten
a. De stichtingsstructuur is steeds weer een punt van discussie. Het huidige bestuur is
echter van mening dat deze structuur effectief is ten aanzien van de bescherming
van de criteria tegen ongewilde brede discussies.
b. De oprichtende verenigingen hebben geen behoefte betrokken te worden in de
governance structuur van SSRP. De SSRP streeft wel naar minimaal een jaarlijks
contact met hen.
c. De SSRP verbetert haar communicatie met de stakeholders continu en streeft naar
grotere transparantie.
d. Bekeken wordt of de criteria moeten worden uitgebreid voor andere scheepstypen.
e. De band met VSRP dient stabiel te blijven.

13.

Raad van Advies
De SSRP kent een Raad van Advies. Daarmee verplicht het bestuur zich alvorens de
hierna vermelde besluiten te nemen, ten aanzien van die voorgenomen besluiten eerst
advies in te winnen bij de Raad van Advies ten aanzien van:
1. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van
de raad van advies;
2. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
3. statutenwijziging, ontbinding van de stichting, splitsing en fusie;
4. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen.
Het niet inwinnen van advies als in lid 1 vermeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuur niet aan.
De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Bestuursleden
kunnen geen deel uitmaken van de raad van advies. De Raad van Advies vergadert
tenminste eenmaal per jaar samen met het bestuur. De Raad van Advies adviseert het
bestuur in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van hetgeen ter advisering is
voorbehouden aan de Criteriumcommissie. De leden worden benoemd door het bestuur
voor een periode van drie jaar. De leden zijn na hun aftreden eenmalig terstond
herkiesbaar.
Aan de leden van de Raad van Advies komt geen loon toe, wel hebben zij recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
werkwijze van de Raad van Advies, alsmede het gewenste profiel van de leden, worden
door het bestuur vastgelegd.
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14.

Plannen voor 2018-2020
a. Stichtingsstructuur
De SSRP kent een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris,
penningmeester, stamboekbeheerder en overige leden.
Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies, de Criteriumcommissie en de
Administratie. De Stamboekbeheerder is tevens bestuurslid.
De Criteriumcommissie draagt zorg voor het toepassen van de criteria en verzorgt
voorstellen ter verbetering; zij heeft een vertegenwoordiging in de
bestuursvergaderingen.
Het bestuur stelt in nauw overleg met de Criteriumcommissie de criteria bij, waarbij
authenticiteit gewaarborgd blijft en vaargemak verbetert, mits de aanpassingen
teruggebracht kunnen worden tot de vastgestelde criteria.
De Criteriumcommissie draagt zorg voor het toepassen van de criteria en verzorgt
voorstellen ter verbetering; zij heeft een vertegenwoordiging in de
bestuursvergaderingen.
De Raad van Advies wisselt minimaal eenmaal per jaar met het bestuur van
gedachten over de beleidsplannen, respectievelijk over de jaarstukken.
De SSRP kent een Beroepsraad, bestaande uit 4 leden.
Een externe accountant controleert jaarlijks de financiële cijfers en stelt vervolgens
de jaarrekening op en verstrekt een samenstellingsverklaring.
b. Deelname in overleg behoudsorganisaties
Het is van belang dat er onderling contact blijft tussen de diverse
behoudsorganisaties van varend erfgoed. Binnen het SSRP bestuur is een lid
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in de commissie kleine schepen i/o
van de FVEN
Stuurgroep Behouden Vloot: SSRP zal verder qua kennis bijdragen aan de realisatie
van dit project. Een bestuurslid en een lid van de Raad van Advies nemen deel in
deze stuurgroep.
c. Deelname in overige activiteiten
Fries Scheepvaart Museum, jaarlijkse donatie, mede in verband met de opslag en
digitalisering van het SSRP archief.
Friese Tjottervloot, jaarlijkse ondersteuning en betrekken bij SSRP/VSRP
evenementen.
Jaarlijkse zomerreünie van VSRP, mogelijke ondersteuning van SSRP.
Voorjaarsbijeenkomst, waar mogelijk, in samenwerking met de VSRP.
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De SSRP presenteert een toelichting op de jaarstukken en de uitreiking van de
jaarprijzen.
De SSRP is zoveel mogelijk aanwezig op beurzen. Waar mogelijk presenteert de SSRP
een Rond of Platbodemjacht om belangstelling voor dit scheepstype te vragen.
d. Communicatie en transparantie
Jaarverslag : wordt in digitale vorm verspreid. Eén (hoofd)adverteerder wordt
hiervoor benaderd.
Schepenlijst: Vanaf 2018 verschijnt deze alleen in digitale vorm. Deze is digitaal via
de website in te zien en actueel bijgewerkt. Begin januari van elk jaar is op de
website een PDF van de Schepenlijst beschikbaar.
Website: De website is de basis van het Stamboek en wordt doorlopend uitgebreid
met meer gegevens per schip, historie en recente verhalen. Een brede steungroep
levert input en suggesties aan.
Berichtgeving: Minimaal tweemaal per maand wordt een digitale nieuwsbrief
verstuurd. Daarnaast vindt de berichtgeving aan de scheepseigenaren plaats per email, website of telefoon. Personen zonder e-mail ontvangen een jaarlijkse brief per
post, incl. de rekening.
Evenementen: Lustra van SSRP worden georganiseerd in samenwerking met
bevriende verenigingen en zijn toegankelijk voor ingeschrevenen in het Stamboek.
Overige evenementen worden in principe door de VSRP georganiseerd en staan open
voor ingeschrevenen in het Stamboek, de VSRP leden en haar donateurs.
e. Criteria
De criteria zijn steeds aan aanpassingen onderhevig. De Criteriumcommissie volgt de
ontwikkelingen op de voet en houdt nauw contact met ontwerpers en constructeurs.
Voorstellen tot aanpassing van criteria worden in de Criteriumcommissie besproken
en met redenen omkleed en voorzien van alternatieven ingebracht in de
bestuursvergadering van SSRP en vervolgens door het bestuur goedgekeurd of
afgestemd en gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
f.

Financiën
Administratie en penningmeester werken aan een verdere automatische incasso van
de bijdragen van de scheepseigenaren.
Sponsoren, adverteerders en donateurs culturele ANBI worden voor de financiële
ondersteuning van de website benaderd.

Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten – www.ssrp.nl

Pagina 7

Stichting Stamboek
Ronde en Platbodemjachten

BESCHERMVROUWE H.K.H. Prinses Beatrix

Sinds 1955

SSRP beleidsplan 2018-2020

g. De band met KNWV en FVEN
Een afgevaardigde van de SSRP houdt contact met het KNWV.
Een afgevaardigde vanuit de SSRP houdt contact met de FVEN.
h. De band met musea en werven
De portefeuillehouders bestuur SSRP onderhouden contacten met de musea en
werven voor de tweejaarlijkse, respectievelijk jaarlijkse gedachtewisseling.
De Criteriumcommissie onderhoudt het contact met de werven aangaande de
ontwikkelingen in de bouw en het herstel van schepen.
Het bestuur bezoekt jaarlijks een werf of museum.

Vastgesteld December 2018

Bestuur SSRP









Maarten van Hezik (voorzitter)
Contactpersoon voor KNZ&RV Muiden en KNZ&RV De Maas
Ineke Verkaaik-Hogervorst (vicevoorzitter, communicatie en PR)
Contactpersoon voor Fries Scheepvaart Museum en KWV Sneek
Afgevaardigde in AB-FVEN
Afgevaardigde in Cie. Kleine Schepen i/o FVEN
Matthijs Gorgels (secretaris)
Contactpersoon voor RFR en Zuiderzeemuseum.
IJsbrand Dijkstra (penningmeester)
Olav Loeber (lid)
Contactpersoon voor KZV Oostergoo
Afgevaardigde in DB-FVEN en MCN.
Jan Eissens (stamboekbeheerder)
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Toezicht en Ondersteuning
Raad van Advies
Koos van den Heuvel
(voorzitter)
Elisabeth Spits
Romeo van der Borch tot
Verwolde
Gerard ten Cate
Peter Hamer

Criterium Commissie
Peter Tolsma (voorzitter)
Gerard Feikema
Willem Scholtes
Erik Pluimers
Pieter Duyvis
Casimir van der Post
Jan Feikema

Beroepsraad
Gerleen van Saarloos
Frits Loomeijer
Meine Dijkstra
Jo gorgels
Administratie
Rita Eissens-van Goor
Accountant
ACCON-AVM, Leeuwarden
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