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VOORWOORD

JAARVERSLAG 1997

Het jaar 1997 heeft in het teken van bestuurlijke
veranderingen voor SSRPen VSRP gestaan.
Door het aftreden van de leden van beide besturen,
zoals aangekondigd in het voorgaande verslagjaar,
was het noodzakelijk nieuwe besturen te formeren.
In de ledenvergadering van 11 januari 1997 is een
nieuw bestuur van de VSRP aangetreden om de
bestuurstaak voor de VSRP in samenhang met de
SSRPop zich te nemen. Op 23 september 1997 zijn
de laatste leden van het oude bestuur van de SSRP
afgetreden. Op 9 december 1997 is het nieuwe
bestuur van de SSRPvoltallig tot stand gekomen.
De zornerreiinie, traditioneel georganiseerd door
de VSRP, werd te Muiden gehouden ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke
Nederlandsche Zeil & Roeivereeniging.
Er kan teruggeblikt worden op een zeer geslaagd
evenement met 108 deelnemende schepen met een
drievoud aan bemanning.
Het hardzeilen op zaterdag 26 juli trof gunstige wind.
Voor het admiraalzeilen op zondag daaropvolgend
was het nodig, door de stormachtige wind daartoe
gedwongen, een creatieve oplossing te kiezen in de
vorm van een parade van de eskaders binnen de
havenkom.
In het jaar 1997 zijn R2 nieuwe schepen in het
Stamboek opgenomen en 60 heringeschreven.
Hiervoor is in het bijzonder dank verschuldigd aan
de Criteriumcommissie onder voorzitterschap van
de heer J.W.C.M. van der Sijp. De dank is benadrukt
door de toekenning in 1997 van de W.H. de Vos prijs
aan de heer Van der Sijp.

Ultimo 1997 waren 873 schepen ingeschreven in het
Stamboek. Besturen van SSRPen VSRP zijn thans in
gesprek over de consequenties van vroegere
wijzigingen van de criteria voor bestaande schepen
met betrekking tot de toelating tot inschrijving in
het Stamboek en mogelijkheid tot deelname aan
evenementen.
Voorzitters van SSRPen VSRP hebben in de loop van
het jaar goed contact met elkaar gehouden om de
gewenste eenheid van optreden tot stand te brengen.
Als beginpunt hebben beide besturen gekozen voor
het benadrukken van de kerntaken van SSRPen VSRP.
Voor de SSRP is dat primair het behoudselement
terwijl voor de VSRP het sociale element voorop staat.
Beide hebben echter groot belang bij een zo groot
mogelijke belangstelling voor onze mooie schepen.
Het bevorderen hiervan zal veel aandacht hebben in
het komend jaar.
Een grote uitdaging ligt zo voor ons. Nederland telt
naar schatting ruim 2500 ronde- en platbodemjachten,
waarvan er zo'n 1800 voorzien zijn van een
stamboekplaquette. Bij VSRP/SSRPzijn thans 873
leden/donateurs aangesloten. Voorwaar grote mogelijkheden zijn aanwezig om meer scheepseigenaren
voor onze activiteiten te interesseren.
Met onze leden/donateurs
vaarseizoen 1998.

verheugen wij ons op het

R. van der Borch
B.T. van der Loo
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS
VAN DE STICHTING
Bestuur
Het bestuur vergaderde in dit verslagjaar in totaal
negen maal, steeds op de societeit van de KNZ&RV
te Muiden. Tevens werd overleg gevoerd met de
Werkgroep tjalken en skutsjes, met het VSRP-bestuur
en met de Criteriumcommissie. De belangrijkste
gespreksonderwerpen in de bestuursvergaderingen
waren:
- de vervanging van alle vijf nog in functie zijnde
leden;
de Winterreunie 1997;
het verschijnen van de uitgave "Tjotters en
Boatsjes"
de uitreiking van de wisselprijzen;
de aanvullende criteria voor Zeeuwse schouwen,
tjalken en skutsjes:
het beleid voor de komende jaren.
Bestu urssamenste 11 in9
Alle per 1 januari 1997 nog in functie zijnde bestuursleden waren aftredend en niet herkiesbaar. Er moest
dus intensief naar opvolgers worden gezocht.
Op 20 maart namen mevrouw H. Witteman en de
heren R. baron van der Borch tot Verwolde,
P. van Drongelen en Th. Vos voor het eerst als
kandidaatlid van het bestuur deel aan de vergaderingen; zij werden, nadat zij daarin hadden
toegestemd en nadat daarover met de oprichtende
verenigingen overeenstemming was bereikt, als
bestuurslid qemstalleerd.
Op 26 augustus maakten H. de Graaf en P. Tolsma
hun entree in het bestuur, op 9 december gevolgd
door mevrouw M. Levasier.
Op pagina 2 is van elk bestuurslid vermeld, door
welke vereniging(en) hij of zij is voorgedragen.
Op 23 september vond de bestuurswisseling plaats.
De nieuwe voorzitter benadrukte in zijn dankwoord
aan de scheidende bestuursleden, dat het nieuwe
bestuur beslist geen vooroordelen en pijnlijke herinneringen met zich mee draagt maar wel continurteit
mist, wat als een grote handicap wordt beschouwd.
De omstandigheden, waaronder het oude bestuur
gedurende een deel van hun zittingsperiode heeft
moeten werken, kunnen worden gekenschetst als
tropenjaren; wij zijn hen veel dank verschuldigd voor
hun niet aflatende inspanningen, om de SSRPin die
moeilijke periode op koers te houden.
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Het nieuwe bestuur zal op de kortst mogelijke termijn
de betrekkingen met het VSRP-bestuur dienen te
normaliseren en de eenheid naar buiten moeten
herstellen en bewaren.
Zeker in het begin zal nog wel eens een beroep
moeten worden gedaan op de kennis en ervaring van
leden van het oude bestuur.
Tijdens de huishoudelijke vergadering van 9 december,
waarin het nieuwe bestuur voor het eerst voltallig
bijeen was, zijn de taken als volgt verdeeld:

R. van der Borch, voorzitter
Th. Vos, secretaris
H. de Graaf, penningmeester
mw H. Witteman, archivaris
P. van Drongelen, bestuurs-vertegenwoordiger
in
algemeen bestuur FONV en Criteriumcommissie
P. Tolsma, vice voorzitter, publicaties en redactiecommissie jaarverslag
mw M. Levasier, PR
Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld:
Medio 1998: R. van der Borch en P. van Drongelen,
herbenoembaar
Medio 1999: mevrouw H. Witteman en H. de Graaf,
herbenoembaar
Medio 2000: mevrouw M. Levasier, P. Tolsma en
Th. Vos, herbenoembaar
Winterreunie 1997
Aan het voornemen, om de Winterreunie 1997 te
organiseren in museum Boymans-Van Beuningen
te Rotterdam in combinatie met een bezoek aan de
tentoonstelling "De Lof der Zeevaart" kon om
financiele redenen geen gevolg worden gegeven.
In plaats daarvan werd in overleg met het nieuwe
VSRP-bestuur besloten, om de Winterreunie te
houden in Muiden, ter societe it van de KNZ&RV,
op zaterdag 5 april,
Op het programma stonden een voordracht van de
heer Jules van Beylen, voormalig conservator van het
Nationaal Scheepvaart Museum te Antwerpen over
"De schouwen van Zeeland" en een toelichting op de
aanvullende criteria voor Zeeuwse schouwen namens
de Werkgroep Criteria Schouwen in de persoon van
de heer G. de Jong.
Uit het betoog van de heer Van Beylen werd spoedig
duidelijk, waarom hij als titel van zijn voordracht
"De schouwen van Zeeland" had gekozen: er is in
dat verband sprake van verschillende varianten van
een type platbodemvaartuig, klein in aantal en in
betekenis steeds overvleugeld door de veel grotere
hoogaarzen en hengsten. De historische gegevens
over herkomst, ontstaanswijze en gebruik van deze
schouwen zijn uitermate schaars en weinig concreet.
Het was alleen in Zeeland algemeen gebruikelijk om
een scheeptype te noemen naar zij(1thuishaven, ook
al bestond tussen beiden geen enkel verband.
Met behulp van foto's en tekeningen op dia werd
duidelijk gemaakt, dat er goede argumenten zijn om
uitsluitende van "Zeeuwse schouwen" ofwe I
"schouwen uit Zeeland" te spreken en af te zien van
het definieren van subtypen als de Tholense schouw,
de Bergense schouw en de Phillippiense schouw.
De heer G. de Jong zette hierna uiteen, hoe de
Werkgroep Criteria Schouwen aan de hand van
onderzoek ter plaatse, literatuur- en ander bronnenonderzoek gekomen was tot aanvullende criteria voor
Zeeuwse schouwen in het algemeen met omschrijving
van de naar het oordeel van de werkgroep specifieke
kenmerken van resp. de Tholense schouw,
de Philippiense schouw en de Bergense schouw.

Als belangrijkste conclusie uit dit onderzoek kan
gelden, dat de meer recent gebouwde "Tholense"
schouwen met een rechte achterspiegel, zoals
bekend bij de Friese schouwen, als niet authentiek
dienen te worden beschouwd en derhalve niet
kunnen worden ingedeeld in categorie D van het
Stamboek.
Na deze lezingen maakte een groot deel van het
gezelschap zich op om in een vliegende storm met
twee rondvaartboten naar Pampus te varen voor een
rondleiding door de voormalige vestingwerken,
onderdeel van de Hollandse waterlinie. Als warmingup voor het komende vaarseizoen was het misschien
wat veel van het goede maar de rondwandeling door
de catacomben van het fort met uitleg van enkele
enthousiaste gidsen was zeer instructief; zo werd
duidelijk, dat de voorlopers van de kanonnen van
Navarone al veer 1914 op Pampus te vinden waren.

Een veertigtal gasten, uitgenodigd door de sponsors,
ging hierna scheep op het Statenjacht "Friso " en
een drietal lemsteraken om temidden van de fraai
gelijnde, klassieke Friese jachten een eindje te zeilen
op het Heeger Meer en, op een strategisch punt voor
anker liggend, te genieten van de start van de
zeilwedstrijden, dit alles bij prachtig zomerweer.
De Stichting en evenzeer het Cornite Friese Reunie
kunnen met voldoening terugzien op deze in promotioneel opzicht uiterst belangrijke dag.
Uitreiking wisselprijzen
De Van Waning-wisselprijs werd uitgereikt op de
Winterreunie in Muiden aan Bob en Truus van Schaik
als waardering voor het vele werk dat zij in moeilijke
omstandigheden hebben verzet bij de voorbereiding
van de Zornerr eunie in Veere en het ontwerp alsmede
de regie van het bij die gelegenheid uitgevoerde
waterspel "De Slag bij De Haak".

De in het verversingslokaal op het eiland na afloop
van de excursie geschonken Berenburg viel er goed
in en bracht het moreel voor de terugtocht weer op
peil. De zeilersmaaltijd ter societe it van de Koninklijke
was een waardig besluit van deze wat late, onder
barre omstandigheden gehouden winterreunie.
Tjotters en Boatsjes
De drukproeven van de jongste uitgave onder
auspicien van de SSRP, "Tjotters en Boatsjes" van
de hand van dr ir J. Vermeer, kwamen in het vroege
voorjaar gereed. Het bestuur slaagde erin, voor de
uitgave belangrijke ondersteunende fondsen te verwerven, onder meer van de Nationale Investeringsbank, waardoor het mogelijk was om dit prachtige
boek aan alle donateurs aan te bieden.
Het eerste exemplaar van
het boek werd tijdens het
palaver van de Regionale
Friese Reunie in Heeg op
2 augustus door de secretaris van het Stichtingsbestuur overhandigd aan
de Commissaris van de
Koningin in Friesland,
drs L.M.L.H.A. Hermans.
Otto Bussemaker benadrukte de erkentelijkheid
van het Stichtingsbestuur
jegens de auteur.
Na het tot stand komen
van Vermeers boek over
de Friese jachten bleek hij
de toekenning van de
De Vos-wisselprijs als een
stimulans te zien om zijn
levenswerk te voltooien
door het schrijven van "Tjotters en Boatsjes".
Ook de grote steun van het Fries Scheepvaart
Museum en met name van de heer Ten Hoeve,
directeur van het museum, werd met ere genoemd.
Commissaris Hermans greep in zijn dankwoord de
kans aan om de manifestatie "Friesland Vaart" in
1998 in de belangstelling van de aanwezigen aan te
bevelen.
DR lR J VeRMlmR

tjotters

en

boatsjes

De W.H. de Vos-wisselprijs werd bij de Zornerreunie
op zaterdag 26 juli tijdens de gezamenlijke maaltijd
uitgereikt aan Jaap van der Sijp voor zijn grote
verdiensten als promotor van het Friese houten jacht
en in het bijzonder als lid en voorzitter van de
Criteriumcommissie. Het bestuur wenste hiermee in
de persoon van Jaap van der Sijp hulde te brengen
aan de Criteriumcommissie voor zijn belangrijke werk
inzake de interpretatie van de criteria voor
inschrijving in het Stamboek en de inspanningen in
het kader van de indeling van alle schepen van het
donateursbestand in een van de vier cateqorieen,
De gelauwerde betrok in zijn dankwoord met nadruk
zijn voorganger, de helaas in 1991 plotseling overleden Leen Nooteboom, in deze hulde omdat hij in
feite de belangrijkste initiatiefnemer voor het
geschetste beleid is geweest. De Waarderingsprijs
ging naar W.A. Verhagen, schipper van de poon
"Ouderhoek" wegens de onberispelijke staat van
onderhoud van zijn schip.
Het bestuur heeft besloten in de toekomst de wisselprijzen van de Stichting, zo mogelijk, uit te reiken
tijdens de Winterreunie.
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Aanvullende criteria
Zeeuwse schouwen, tjalken en skGtsjes
In de vergadering van 22 mei werden de aanvullende
criteria voor Zeeuwse schouwen, geformuleerd door
de desbetreffende werkgroep, vastgesteld.
De werkgroep aanvullende criteria tjalken en skutsjes
diende eind 1996 voorstellen bij het bestuur in.
Deze werden voor advies toegezonden aan de
Criteriumcommissie, de SKS en de IFKS omdat de
werkgroep te kennen had gegeven, dat als een van
de uitgangspunten voor de geformuleerde aanvullingen heeft gegolden, dat skutsjes van deze organisaties in het Stamboek moeten kunnen worden
opgenomen.
Op 22 mei werden de door het bestuur en de
genoemde adviesorganen gemaakte op- en aanmerkingen met de werkgroep besproken. Deze verwerkte
de resultaten van de bespreking in haar voorstel, dat
hiermee een definitieve status kreeg. Het bestuur
besloot in de vergadering van 9 december, de voorstellen te aanvaarden en stelde daarmee de
aanvullende criteria voor tjalken en skutsjes vast.
De belangrijkste aanvullingen op de algemene
criteria betreffen de vorm en afmetingen van
loefbijters, de toepassing van zeillatten en, bij
tjalken, de maximaal aanvaardbare hoogte van de
achterkant van de kajuitopbouw en de vorm van de
ramen daarin, alsmede de aanwezigheid van een
hekje + zetboorden rondom de kuip.
In 1998 zullen de Criteria voor Inschrijving in het
Stamboek (het "oranje boekje") opnieuw worden
uitgegeven waarbij de algemene en aanvullende
regels in een overzichtelijk en logisch verband
uniform zullen worden geformuleerd.
Het beleid in de komende jaren
Het nieuwe bestuur heeft zich in de vergaderingen
van 28 oktober en 9 december gebogen over het in
de nabije toekomst te voeren beleid. In eerste
instantie werd daarvoor de beleidsnota uit 1994 van
het vorige bestuur ter hand genomen, gevolgd door
een interne nota over de uitgangspunten van het
Stichtingsbeleid, dat het nieuwe bestuur voor ogen
staat. Hierbij wordt de rol van de SSRPals behoudsorganisatie benadrukt en het belang van het
Stamboek als documentatiebron voor het ronde en
platbodemjacht nader uitgewerkt.
In dit verslagjaar is op twee punten een aanzet voor
toekomstig beleid gegeven.
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Mevrouw Witteman heeft de taak op zich genomen
om de huidige gegevensverzameling van in het
Stamboek opgenomen schepen te inventariseren en
voorstellen te doen met betrekking tot het aanleggen
van een schaduwarchief, dat met behulp van thans
beschikbare middelen beter toegankelijk is en de
mogelijkheid schept om de oorspronkelijke stukken
onder te brengen in het Fries Scheepvaart Museum,
de statutair vastgelegde bewaarplaats van het
Stichtingsarchief. In de beleidsnota 1994 is dit reeds
als een dringende noodzaak gesignaleerd.
Nu is het moment gekomen om de weg, waarlangs
dit doel moet worden bereikt en de daarvoor

benodigde middelen, in kaart te brengen.
Het bestuur prijst zich gelukkig om in de persoon
van mevrouw Witteman een deskundige op het
onderhavige terrein in haar midden te hebben.
In overleg met de secretaris van de VSRP en de
administratrice is een systeem opgezet om nieuwe
leden/donateurs uniforme informatie over Stichting
en Vereniging te verschaffen. Er is een verbeterd
aanmeldingsformulier ontworpen, waarop zowel het
jacht, dat zij bezitten, voor (her)inschrijving kan
worden aangemeld als een keuze kan worden
gemaakt uit de verschillende lidmaatschapsvormen.
Dit moet de aanmeldingsprocedure vereenvoudigen
en daardoor verbeteren en een groot aantal
misverstanden over inschrijving, herinschrijving,
lidmaatschap VSRP, het verkrijgen van meetbrieven
en het aanmelden voor opname in het Nationaal
Register Varende Monumenten uit de weg ruimen.
Het bestuur is zich ervan bewust, dat in algemene zin
een betere informatievoorziening, ook aan de huidige
leden/donateurs, noodzakelijk is. Op dit moment
moet worden volstaan met de mededeling, dat
daaraan in samenwerking met het VSRP- bestuur
wordt gewerkt.
Overleg met het bestuur van de VSRP
Op 14 oktober ontmoetten de twee besturen elkaar
voor het eerst in de nieuwe samenstelling ter kennismaking en ter uitwisseling van informatie over de
beleidsplannen. Vastgesteld werd, dat beide
organisaties een twee-eenheid vormen die in wezen
dezelfde doelstelling hebben en ook dezelfde
doelgroep bedienen; de eigenaren van ronde en
platbodemjachten.
De in het recente verleden ontstane controversen,
die geleid hebben tot een "wij- zij den ken ", hebben
bij de buitenwacht hoegenaamd geen begrip ontmoet
en beide organisaties veel schade berokkend.
Het beleid van SSRPen VSRP zal meer naar buiten
gericht dienen te zijn met de wil tot samenwerking,
begrip voor elkaars taken en de bereidheid, om op
terechte kritiek bij te sturen.
Een meerjarenplanning is bij beide besturen in
voorbereiding.
Voor de korte termijn werden afspraken gemaakt
over de voorbereiding van deelnarne aan de
vakbeurs Klassieke Schepen '97 in Spakenburg en
het jaarverslag 1997.
Criteriumcommissie.
Mevrouw H.J.H. van Douwen volgde in het voorjaar
de heer W. Hoebee op als lid van de Criteriumcommissie. Zij is speciaal deskundig op het gebied
van de Friese houten jachten.
De commissie bracht aan het Stichtingsbestuur advies
uit over het concept aanvullende criteria tjalken en
skutsjes van de desbetreffende werkgroep. Verder
werd aan het bestuur voorgesteld om het expliciete
verb od van de toepassing van gejoggeld gelaste
landen in het voor- en achterschip van jachten in de
algemene criteria op te heffen omdat dit geen recht
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dezelfde

beroep

dit

van gegevens.

dan voorheen,

geregistreerde

van een jacht

ter vergemakkelijking

en ter completering

het niet bleek te voldoen

deeld

werd

verbeteren.

Stamboek

bestand

ingedeeld

kon nog geen categorie-indeling
door

een liggend

ieder

vermeld.
In enkele

opgenomen,

Stamboek.

andere

bij vrijwel

gegevens.

aan informatie

te bestaan

en de wens van de Criteriumcommissie
recente

verbeteringen

van naam, van

werd

niet kon worden

door

In deel 2 werden,

aan de

cateqorieen.

dures bij verkoop,

geheel

trekken

streepje.

stamboek

121 keer aan het bestuur

werden

op volgorde

die uit het zogenaamde

jacht

vrijwel

in grote

en het Restauratiefonds

om de voorlichting

adviseerde

bleef

van de Stichting,

jachten

te verbeteren.

De commissie

van de advertenties

de kosten

maar in alle rubrieken

In deel

van de

de secretariele

konden

aangebracht.

met het

over de werkzaamheden

Criteriumcommissie,

Door de opbrengst

sponsoring

gevoerd

niet in

zal pas in 1998 zijn

1997

en door

werd overleg

lemsteraken,

daarvan

krijgen.

met een "beslisboorn".

beoordeling

in dit geval

De behandeling

beroepen

In de loop van april kwam de tekst voor de Schepen-

van

Op 9 december
uitgewisseld

beslissingen

om jachten,

Schepenlijst

in april voor intern

voor het beoordelen

tegen

te delen.

zal dit

beslag

gebruik

cateqorieen

vrij algemeen

Het bestuur

deze een rechte

in artikel

De raad behandelde

de beslissing

voldoet

Stamboek,
Het beroep

uitgave
werd

als Tholense

achterspiegel
daarom

4.1 van de Criteria
december

in dit

Sleeswijk.

veel dank en waardering

schouw

Beiden

bijdrage

van

verdienen

voor hun inspanningen.
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Donateurs

en ingeschreven

jachten

heeft.

Inschrijving

1992.

niet ontvankelijk

de heer

om

niet aan het gestelde
voor

door

met een redactionele

de heer R. Wegener

een

van het SSRP-bestuur

niet in te delen

Deze schouw

bleef

werd verzorgd

verklaard.

in het

eind '95
donateurs
ingeschreven

jachten

eind '96

eind '97

859

840

875

853

839

873

Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen
Bestuur
Het bestuur van de FONV, waarin twaalf behoudsorganisaties voor klassieke scheepstypen vertegenwoordigd zijn, voerde in dit verslagjaar wederom
overleg met het Ministerie van Financien over de
toestemming aan eigenaren van schepen, die de
status van varend monument hebben verworven, om
met z.g. rode dieselolie te varen.
Hierover bestond aan het einde van het verslagjaar
nog geen duidelijkheid.
Ook met het ministerie van OCW werd gesproken
over subsidiemogelijkheden voor varende monumenten en de aktiviteiten voor het samenstellen van het
Nationaal Register Varende Monumenten. Voorshands
mag daarvan niet teveel worden verwacht.
Van het Prins Bernhard Fonds werd ook dit jaar
fl. 75.000,- subsidie ontvangen.
De FONV is vertegenwoordigd in het Common
European Maritime Heritage Congress, een internationaal platform voor behoudsorganisaties van
scheepstypen, dat zich op dit moment sterk maakt
voor een uniforme regelgeving met betrekking tot
veiligheidsvoorschriften. In Nederland is dat goed
vastgelegd voor de chartervloot en men zou dit
willen uitbreiden naar de pleziervaart. De FONV
verzet zich hiertegen omdat dit grote gevolgen kan
hebben voor de inrichting van sommige klassieke
scheepstypen.
In dit verslagjaar is zowel voor de FONV als voor
de Sectie Varende Monumenten een huishoudelijk
reglement opgesteld om naar de buitenwacht
duidelijkheid te verschaffen inzake de organisatiestructuur.
Sectie Varende Monumenten
Vermoedelijk samenhangend met de mogelijkheid,
om rode dieselolie te mogen tanken, werden dit jaar
honderden schepen aangemeld voor het Nationaal
Register Varende Monumenten. De verwerking van al
die aanvragen heeft de nodige hoofdbrekens gekost.
De gevolgde beoordelings- en schouwprocedures
zijn nog niet uniform, evenmin als de gebruikte
formulieren. Zo wordt het door de SSRPgehanteerde
formulier herzien om een betere aansluiting bij de
andere behoudsorganisaties te krijqen.
Aan het eind van het verslagjaar waren in totaal
54 ronde of platbodemjachten aangemeld voor het
NRVM en zijn 25 daarvan daadwerkelijk geregistreerd
als varend monument.
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Restauratiefonds
Voor subsidie uit het restauratiefonds komen alleen
jachten van donateurs van de SSRPin aanmerking,
die in het Stamboek staan ingeschreven onder de
cate qorieen A of B, dus de varende monumenten.
Men moet vooraf een aanvraag indienen bij het
Stichtingsbestuur, vergezeld van een restauratieplan
en een kostenbegroting. De vertegenwoordiger in
de Restauratiecommissie van de FONV, de heer

J. Brilleman, gaat na of de aanvraag terecht is ingediend, met name, of reeel sprake is van restauratie en
niet van onderhoud en of het jacht in de term en valt
van objecten, die voor subsidie in aanmerking komen.
Is aan deze voorwaarden voldaan, dan volgt een
positief advies van de SSRPaan het Restauratiefonds.
Men vergadert in april en november. De aanvragen
worden beoordeeld en er volgt een toezegging,
veelal tot een maximaal uit te keren bedrag. Daarbij
wordt steeds het voorbehoud gemaakt, dat het fonds
ook inderdaad over de nodige middelen beschikt.
Zodra een toezegging is verkregen kan men met de
werkzaamheden (Iaten) beginnen. De heer Brilleman
is door het fonds aangewezen om toezicht op de
werkzaamheden te houden en er moet een eindverslag
van de verrichte werkzaamheden worden ingediend.
Als blijkt, dat e.e.a. volgens plan is uitgevoerd volgt
uitkering van het toegezegde bed rag of zoveel
minder, als beschikbaar is.
Van door werven uitgevoerde restauraties wordt
maximaal 20% in de kosten bijgedragen en bij
uitvoering in eigen beheer maximaal 30%.
In 1997 is voor een totaal bed rag van omstreeks
fl. 26.000,- aan subsidies toegezegd.
In 1997 met subsidie van de FONV
uitgevoerde restauraties van in het Stamboek
ingeschreven jachten
1. Boeier "It Wouterke", plaquette nr 833, categorie A,
gebouwd in 1893 door Van der Lei te Nijega,
eigenaar H.H. Woustra.
In 1997 werd door jachtwerf J. Schouten te Reeuwijk
de tweede fase van een volledige restauratie uitgevoerd waarbij gangboorden, berghout, dekknieen,
mastspoor, luikuitwip, achterschot, voordekluik en
een deel van de scheg werden vervangen. Ook het
beslag werd gestraald en opnieuw gegalvaniseerd
en een nieuwe motorfundatie werd aangebracht.
De restauratie is hiermee voltooid.

3. Botter
"Hollantsche Leeuw",
plaquette nr 393,
categorie B, gebouwd
in 1912 door De Haas
te Monnickendam,
eigenaar P. Rinkes.
Ook dit jacht heeft een
volledige restauratie
ondergaan en wel op
de werf van H. BLiltjer
in Ditzum. De kajuitopbouw, de kuip, het
potdeksel, het berghout, een deel van het
voordek en alle huidgangen tot ongeveer
20 cm onder de waterlijn werden hierbij vervangen. De heer Rinkes
nam zelf deel aan de
werkzaamheden, naar
schatting ongeveer 900
uur. Blijkens de foto
kan hij met voldoening
op zijn bezigheden
terugzien!
2. Boeier "Vivo", plaquette nr 113, categorie A,
gebouwd in 1893 of eerder, bouwer onbekend,
eigenaars Astrid en Alexander de Vos.

4.Boeier "Maria Pauline", ex "Henriette ", plaquette
nr 229, categorie A, bouwjaar 1855, hoogstwaarschijnlijk als Fries jacht, bouwer onbekend, eigenaar
J.W. Hoorn.

De eigenaars restaureren dit jacht in eigen beheer
volgens een meerjarenplan. In het jaarverslag 1996
is daarover al het een en ander verteld. Dit jaar vie I
de voortgang wat tegen in verband met hun gezinsuitbreiding maar een deel van het berghout kon in
de zomervakantie worden vernieuwd alsmede een
aantal losse onderdelen als giek, uitwip, koekoek,
stuurplank, loopplank, helmstok, grootschootblokken
en zelfs de autenthieke vlaggestok en dekzwabber.
Bij hun naspeuringen inzake de historie van de "Vivo"
legden zij de hand op onderstaande foto van het
schip onder zeil in 1929.

Op 22 juni werd de boeier in Heeg weer in
zijn element gelaten en omgedoopt tot
"Maria Pauline". Dit zijn niet alleen de
twee eerst bekende namen van het jacht
maar bovendien de doopnamen van
mevrouw Hoorn, vandaar. Een foto uit
1919 toont het jacht als huurschip op
de Loosdrechtse plassen.

VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE
VERENIGING

5. Fries jacht "De Vriendschap", plaquette nr 134,
categorie A, gebouwd in 1832, vermoedelijk door
Holtrop in IJlst, eigenaar K. Hos.
Over deze restauratie werd ook al in het jaarverslag
1996 bericht. Het schip, een in het verleden tot
boeier verbouwd Fries jacht, zal in meerdere jaren
worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
Dit jaar moest eikenhout voor de krommers worden
gezocht en deze winter wordt het vervangen van
inhouten en huidgangen voortgezet.
De heer Hos vond in het Fries Scheepvaart Museum
een spant uit het achterschip van "De Vriendschap",
tijdens een eerdere restauratie vervangen, waarop
duidelijk brandmerken van de belastingdienst uit het
midden van de 1ge eeuw zijn te zien.

6. Boeier "Njord", plaquette nr 23, categorie A,
gebouwd in 1910 door E. Wester te Grouw,
eigenaars: familie Offringa.
Ook over deze, eerder als "herbouw" dan als
"restauratie" te karakteriseren werkzaamheden werd
in het jaarverslag 1996 al het nodige gezegd.
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Op 3 mei 1997 werd de herboren "Njord" onder
grote belangstelling bij Piersma in Heeg te water
gelaten. De heer Th. Vos woonde de plechtigheid bij
namens het Stichtingsbestuur en bood een replica
aan van de plaquette met het eerbiedwaardig lage
nummer 23, omdat de oorspronkelijke plaquette in
de loop der jaren verloren bleek te zijn gegaan.
Hij zag er persoonlijk op toe dat het vervangende
exemplaar conform art. 9 HR "blijvend op een goed
zichtbare plaats aan boord" werd bevestigd.
Th. Vos
secretaris SSRP

Van het bestuur
Een nieuw jaar diende zich aan en een, op een
bestuurslid na, vernieuwd bestuur. Voor de vereniging
een redelijk unieke gebeurtenis waarmee zelfs op het
aanmeldingsformulier van de Kamer van Koophandel
geen rekening wordt gehouden. Voor het echter zo
ver was moesten wel zes nieuwe kandidaten worden
gevonden. Dankzij o.a. de inspanningen van
Hein van Wijk is dat gelukt en zo konden rond de
jaarwisseling van 1996 -1997 inderdaad zes
kandidaten aan de leden worden gepresenteerd.
Tijdens de ledenvergadering van 11 januari werden
alien gekozen en daarmee was het bijna geheel
vernieuwde bestuur een feit. In diezelfde vergadering
werd Boele van der Loo verkozen tot voorzitter.
Voorts werd besloten de secretariaatsfunctie in
tweeen te verdelen. Pieter Bos meldde zich aan voor
het verzorgen van de interne werkzaamheden
verbonden aan het dagelijks bestuur en Lex ry1aat
voelde zich meer aangetrokken tot het verzorgen van
publicaties en het onderhouden van contacten buiten
de vereniging, het externe werk.
Reeds op 14 januari 1997 vond de eerste bestuursvergadering plaats. Heel toepasselijk in de
Kapiteinskamer van de Schreierstoren in Amsterdam.
Tijdens die vergadering werd de basis gelegd voor
het verdere verloop van de activiteiten voor 1997
(en evt. in de jaren daarna). Ook werd de vergaderkalender vastgesteld: Uiteindelijk is het bestuur,
bijna iedere vergadering voltallig, acht malen
bijeengeweest. Een greep uit de onderwerpen
die tijdens de diverse vergaderingen aan de
orde zijn geweest:
Evaluatie ledenvergadering
van
11 januari 1997
Als eerste was en is het de taak van het
bestuur de rijen te sluiten, het verleden
achter ons te laten en de blik te richten
op de toekomst.
Met andere woorden: aansturen op normalisatie van
de verhouding tot het Stichtingsbestuur. Buiten de
specifieke opdracht aan het VSRP-bestuur:
bekendheid te geven aan de vereniging van Vrienden,
is het ook een taak tezamen met het bestuur van de
Stichting te streven naar een grotere bekendheid van
het Ronde en Platbodemjacht als cultureel erfgoed
en het ook als zodanig te laten voortbestaan.
De goede meningsvorming over de wijze waarop dit
geschiedt moet in dit samengaan mogelijk zijn en
plaatsvinden in een sfeer van respect voor elkaars
mening. Mens en schip vormen bij dit streven een
eenheid. Voor het bestuur van de VSRP staat daarbij
de mens voorop.
Komende activiteiten
De jaarvergaderingen en het jaarverslag 1996, de
Zornerreunie en het geven van bekendheid aan door
anderen te organiseren evenementen. Voor het
laatste werd afgesproken dat sowieso een en ander
zou moeten aansluiten bij het doe I van de VSRP en
dat in verband met de bescherming van de privacy
geen adresbestanden aan derden ter beschikking

zullen worden gesteld. Aan het Stichtinqsbestuur is
een voorstel gedaan om te komen tot een verdeling
van de verantwoordelijkheden en het optreden als
gastheer voor de Winterreunie en de Zornerr eunie.
Dit voorstel is inmiddels aangenomen. Een en ander
betekent dat in het vervolg de Winterreunie des
SSRPis, waarbij de vrienden de gelegenheid wordt
geboden hun ledenvergadering te houden en de
Zornerr eunie des VSRP.

Niet alleen werd terzelfder plaats en tijd de najaarsvergadering gehouden, ook de stand van VSRP/SSRP
was dusdanig opqezet, bemand en voorzien van
documentatiemateriaal, dat niet alleen veel leden
daar een ontmoetingsplaats vonden, maar dat ook
veel nog-niet-Ieden zich daar konden inschrijven,
nadat de standbemanning of aanwezige leden hen
daartoe enthousiast en met kennis van zaken, hadden
overgehaald. Het resultaat was in ieder geval een
aanwinst van bijna 30 leden.

Voordracht nieuwe leden voor het
Stichtingsbestuur
Door het aftreden van de drie VSRP-Ieden uit het
Stichtingsbestuur werd de VSRP verzocht drie kandidaten voor te dragen. Hieraan heeft het bestuur
voldaan door als eersten, in januari 1997, Pieter van
Drongelen en Hennie Witteman te kandideren en
als laatste, in november 1997, Marion Levasier.
Alien zijn inmiddels toegetreden als lid van het
Stichtingsbestu ur.
Overleg met het nieuwe Stichtingsbestuur
Op 14 oktober vond een gezamenlijke vergadering
plaats van beide besturen. Een korte beschrijving van
hetgeen is besproken vindt u in het verslag van de
secretaris van de SSRP.
Tuighpraet in Spiegel der Zeilvaart
Reeds in de eerste bestuursvergadering werd afgesproken de rubriek Tuighpraet maximaal te benutten
om de led en met korte berichten te kunnen bereiken.
Met de redactie werden daartoe goede afspraken
gemaakt.
Verruiming mogelijkheid om VSRP-lid te worden
In het jaarverslag van 1996 werd reeds melding
gemaakt van het voornemen van de VSRP de statuten
zodanig aan te passen, dat eigenaren van R&P
jachten welke niet in het Stamboek zijn opgenomen,
onder voorwaarden toch lid kunnen worden van de
VSRP. Een voorstel is door het bestuur geformuleerd
en inmiddels voor wederzijdse beleidsafstemming
aan het nieuwe Stichtingsbestuur ter hand gesteld.
PR-activiteiten
Ook dit jaar waren Stichting en Vereniging aanwezig
op de HISWA. Aan de algemene wens dat meer en
professioneler gebruik moet worden gemaakt van dit
soort gelegenheden, is gevolg gegeven. Het eerste
resultaat was zichtbaar bij de beurs voor klassieke
schepen in Spakenburg.

Evenementen door derden georganiseerd
In de loop van het jaar hebben organisatoren van
evenernenten waarbij R&P jachten konden worden
betrokken een beroep gedaan op de medewerking
van het VSRP-bestuur. Daar waar mogelijk is melding
gemaakt van zon evenement in Tuighpraet, of is
berichtgeving gecombineerd met de uitnodiging
voor een ledenvergadering. Voorbeeld hiervan is het
oproepen tot deelname in mei 1998 aan de WitteStenentocht richting Leuven en verdere festiviteiten
in die stad. Een tocht die mede wordt georganiseerd
door ens lid Fernand van den Keybus. Op uitnodiging
van laatstgenoemde hebben twee leden van het
bestuur een bezoek gebracht aan Leuven en iets
kunnen ondervinden van het enthousiasme en de'
professionaliteit waarmee tocht en festiviteiten
worden georganiseerd. Indien werd verzocht om een
aparte mailing te versturen, 105 van de correspondentie van de Vereniging, is hieraan, omwille van de
kosten, geen gevolg gegeven.
Overleg met de Klassenorganisatie
Door twee leden van het bestuur is gesproken met
vertegenwoordigers van de Klassenorganisatie R&P
jachten. Onderwerp was het organiseren van een
Nederlands Kampioenschap R&P jachten. Helaas is
door de eisen die het KNWV aan zon evenement
stelt, deelname voor het gemiddelde VSRP-lid niet
mogelijk daar in een periode van tien dagen zes
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wedstrijden dienen te worden gevaren. Koppeling
met een reunie is daarmee ook niet mogelijk.
Tijdens die bespreking is door de leden van het
VSRP-bestuur verzocht de eisen aan te passen en
de periode en het aantal wedstrijden te beperken.
Hieraan is jammer genoeg geen gevolg gegeven.
Ontwikkeling ledenbestand
Het ledenbestand heeft zich als volgt ontwikkeld.

Eigenaren
Huisgenoten
Langgebruikers
Donateurs

eind '95

eind '96

eind'97

743
53
16
34

723
53
13
38

731
55
14
49

Deze cijfers laten een licht herstel van het ledenbestand zien, zeker indien rekening wordt gehouden
met het droevige feit dat 22 leden en donateurs uit
het bestand zijn verwijderd wegens achterstallige,
niet inbare, contributie. Het bestuur roept alle leden
op zich actief in te zetten voor ledenwerving. Om het
makkelijk te maken is een aanmeldingsformulier voor
nieuwe leden bijgevoegd. Want bedenk wel, dat van
de eigenaren van de ruim achttienhonderd schepen,
die zijn ingeschreven in het Stamboek er slechts een
kleine achthonderd verbonden zijn met de VSRP.
Er is dus nog veel te doen!
Ledenvergaderingen
In 1997 zijn drie ledenvergaderingen gehouden.
Op 11 januari in Utrecht,
5 april in Muiden en
8 november in Spakenburg, respectievelijk bezocht door 50, 59 en 60
stemgerechtigde leden.

DE ZOMERREONIE
Vrijdag, 25 juli
Langzaam stroomt de haven van de
Koninklijke Nederlandsche Zeil- en
Roeivereeniging in Muiden vol met
108 platbodems en ronde jachten.
De jaarlijkse reunie wordt offici eel
begonnen met het hijsen van de
vlaggen van VSRP en SSRP.
De Aalborg Akvavit en de haring
vinden gretig aftrek.

P.A. Bos
(secretaris int.zkn. VSRP)

Boele van der Loo (VSRP)en Dick Sluijter (SSRP)
bieden de jubilerende voorzitter van de 150-jarige
Koninklijke, Coco Wailer, een masttop, compleet met
vleugel en vergulde mastwortel aan, ons gezamenlijke
logo. Burgemeester H. Smith toont zich bij de
ontvangst in de voormalige Vesting Muiden een uitmuntende gastheer.
Voor de jeugd is er traditiegetrouw de Sailathlon;
maar liefst 34 kinderen geven zich op. Verdeeld in
5 groepen wordt enthousiast om de eer gestreden.
Dan is het tijd voor het waterspel. Het wordt al een
beetje donker en opeens dondert een saluutschot
door de stilte van de avond. Voor iedereen het teken
om Bengaalse vuurpotten en fakkels te ontbranden.
Het staat bomvol toeschouwers op het terras van de
Societeit, De dreigende muziek met veel pauken en
strijkers geeft een extra dimensie aan het prachtige
schouwspel met op de achtergrond het verlichte
Muiderslot. Kruitdampen mengen zich met de schepen
die dicht opeen hun schijngevecht uitvoeren.

Zaterdag, 26 juli
Ruim 60 deelnemers aan de wedstrijden melden
zich voor het palaver. Kort en krachtig volgen de
instrukties door wedstrijdleiding Bob Kok en Jan
Willem de Vlaming. Even later vertrekt iedereen
uit de haven en buiten staat een mooie bries van
3 tot 4 Beaufort uit zuidwestelijke richting.
'Slechts' een rondje is voldoende om gemiddeld
3 uur strijd te kunnen leveren, een sportief
hoogtepunt tijdens deze reunie. De zon schijnt
fel en zorgt ervoor dat vele deelnemers met een
rood verbrand hoofd bij de maaltijd verschijnen.
Voor de ruim 40 niet-zeilers is er een alternatief
programma; de heer Joop Lahnstein van de
Historische Kring Muiden leidt de wandeling door
Muiden en verhaalt van de rijke historie van dit oude
vestingstadje. Zijn verhaal houdt op bij de poort van
het Muiderslot en wordt daar vaardig overgenomen
door een gids van het Rijksmuseum het Muiderslot,
waarna een bezichtiging van het kasteel volgt.
De jongsten gaan per boot naar Weesp, om in
Taveerne 't Schalkse aan de jeugdmaaltijd deel te
nemen; met de bus zet de oude garde 's avonds
koers naar het restaurant van de Maxis voor het
gebruikelijke diner.

Na de toast op Hare Majesteit de Koningin wordt de
W.H. de Vos-prijs uitgereikt door de voorzitter van
de SSRPaan de heer J.W.C.M. van der Sijp, voor
zijn grote inzet op veler
gebied voor Ronde en
Platbodemjachten en in
het bijzonder de
Criteriumcommissie.
Van de gelegenheid
gebruikmakend, kondigt
Dick Sluijter zijn vertrek
als voorzitter van de
SSRPaan en tevens
het vertrek van Otto
Bussemaker, de secretaris der SSRP. Na de
goed verzorqde maaltijd
in de Maxis wordt aan
boord van menig schip
nog een slaapmutsje of
twee genomen ...

Zondag, 27 juli
Een westenwind
kracht 6 Bft met
uitschieters naar
7 blies over het
IJ-meer.
Te krachtig om
op verantwcorde wijze het admiraalzeilen te houden.
Door Joost Post werd een aardig alternatief voorgesteld; degene die op de meest originele wijze
de groet aan de admiraal, de heer W.P. Wailer zou
brengen verdiende een variant op de Wailer Weefprijs,
namelijk de speciaal door de admiraal uit te reiken
Wailer Wuifprijs. Helaas moest iedereen gebruik
maken van de motor; zeilen op het nauwe stukje
water tussen de pieren van de ingang van de haven
tot even voorbij het Muiderslot was door de harde
wind niet mogelijk.
Vanaf 'zee' zoals de Muidenaren nog steeds zeggen,
kwamen bovendien de schepen van de bruine vloot
binnenlopen, dus dat vereiste de nodige stuurmanskunst.

Het beroep op de creativiteit van de diverse eskaders
en hun bemanningen leidde tot komische effecten;
zo was er een bemanning met een zitkussentje op
het hoofd gebonden, die keurig groetend in hun rol
bleven, een schip met de allerkleinsten boven op
de gaffel geposteerd en een tjalk die de mast streek
als groet. Alien brachten de groet in kiellinie behalve
het kleinste eskader tjotters, aangevuld met een
schouwtje dat, ondanks de harde wind, al roeiend
keurig aansloot en in gesloten frontlinie langs de
admiraal voer. Goed voor de hoofdprijs, de
Dordrechtprijs, voor commandant Alexander de Vos
en zijn eskader. Aansluitend op het admiraalzeilen
werd door de eskadercommandanten met hun

13

schippers uit hun eskader de goede afloop gevierd
en onder het gebruik van een drankje nog wat nagepraat. Later werd op het terras voor de Societeit de
prijsuitreiking gehouden. De lange afstandsprijs ging
naar Fernand Van den Keybus uit Lokeren met de
hoogaars 'Den Oeschaert'.
Voorts werden alien bedankt, die voor het welslagen
van deze reunie hadden bijgedragen, in het bijzonder
Jan Maat en Joost Post. Met het strijken der vlaggen
werd een gezellige, goed bezochte zornerreunie
afgesloten.

De 24e Regionale Friese Reiinie (RFR)
De schouwen stonden in de schijnwerpers van de
24e Regionale Friese Reunie op 1, 2 en 3 augustus
1997 in Heeg. Vierentwintig jachten meldden zich op
donderdag 31 juli bij de werf van schouwenbouwer
Van der Meulen in Sneek. De zoveel mogelijk
gezeilde aanlooptocht voerde hen op een zonnige
vrijdag via IJlst naar het Heegermeer.
Hier organiseerde Pier Piersma een fjouwerachtenwedstrijd ter ere van de nieuw gebouwde fjouweracht Astrea. In lange tijd waren er niet meer zoveel
grote tjotters bijeen geweest, veertien, waarvan de
Astrea met Piersma aan het roer won.
'5 Avonds was er weer de gebruikelijke ongeorganiseerde barbecue en het prachtige schouwspel van de
Fakkelvaart. Een lint van verlichte boten gleed op
muziek over het spiegelgladde zwarte water.
Zaterdagochtend begon als altijd met het palaver
voor alle deelnemers. Bijzonder was dit jaar de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek
tjotters en boatsjes van Dr. Ir. J. Vermeer. De heer
Bussemaker overhandigde dit boek namens de
Stichtinq Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
(SSRP)aan drs. L.H.L.M.A. Hermans, Commissaris der
Koningin in Friesland. Voor deze gelegenheid waren
vele belangstellenden uitgenodigd, die's middags
op het statenjacht Friso en drie Lemsteraken de
wedstrijd bijwoonden. Hun aanwezigheid werd
beloond met een prachtige wedstrijd van 72 jachten
bij zon en een lopend windje, kracht 2 3 Bft.

a

Uitslagen wedstrijden
Klasse VA
en VB

2

Muiden

Tramontaan

R. van der Borch

Marendorp

L. Vrijenhoek
A. Rijkse

3 Albertine

Klasse TA

1 De Hinde

F. Sa bel is

en TB

2 Swanneblom

J. Zwaneveld

3 Twee Gebroeders

B. van Wulfften

1 Swarte

G. van der Stel

Klasse ZC

2

Haen

Pikbroek

P. van Drongelen

3 Jan Boel

Klasse VC

Klasse JC

14

Vrouwe

B. Rohling

Martje

P.J. Venema

2 Volle Bol

P.M. Warffemius

3 Us Nocht

J-J Post

4 Vrede

W. van Blerk

1 Bolle Jol

W.J.

2 Vr. Anna Margeretha

J. Both

3 Gerard

K.J. Fransen

Klasse RC,

1 Otter

RE en GE

2 Aleide
3 Ideaal

Keultjes

H. Nooteboom
Anna

L. Maat
A. de Vos

Palthe

De grote velden, onder andere veertien kleine
tjotters, waarvan tien van de Friese tjottervloot,
dertien grote tjotters, vijftien Friese jachten en twaalf
boeiers, zorgden voor spectaculaire starts. Het was
jam mer dat er ondanks de extra aandacht niet meer
schouwen aanwezig waren. De zaterdag werd afgesloten met een gezellige gezamenlijke maaltijd in het
Heeqhus.
De heer Van der Wed, oud-secretaris van zowel het
Cornite van de RFR als van de SSRP, nam als admiraal

dit jaar tijdens het admiraalzeilen de groet af op de
kajuitschouw Houk en Ansk (fries voor het sterrenbeeld Tweelingen). Liet de wind het in het begin wat
afweten, op het moment dat de eskaders voor de
admiraal langs moesten, trok die flink aan. Dit had
hier en daar chaotische taferelen tot gevolg, waarbij
de doorgaans vrij grote eskaders niet helemaal in
frontlinie aan de admiraal voorbij trokken. Ook de
weefmanoeuvres werden wat ongeregeld, maar met
groot enthousiasme uitgevoerd.

\
\

De temperatuur
nodigde dit jaar niet uit tot uitgebreide watergevechten,
maar dit werd met kanonschoten goedgemaakt.
Het lange lint zeilende
schepen met de admiraal op kop vormde weer een
prachtig schouwspel als uitsmijter van een schitterend
zeilweekend.
Tijdens de afsluitende
prijsuitreiking
ging de eerste
prijs voor het admiraalzeilen
naar eskader 1, de kleine
tjotters en schouwen, die de moeilijke opgave
volbrachten
hun uiteenlopende
bootjes zo goed
mogelijk bij elkaar te brengen. De tweede prijs ging
naar het eskader kajuitschouwen.
De WSH-wimpel,
overhandigd
namens het gemeentebestuur
van
Wymbritseradeel,
ging dit jaar tot haar eigen grote
verrassing naar Marie Piersma. Ook dit jaar had zij
tijdens de wedstrijd weer ruim tien kinderen onder
haar hoede, waarvan het grootste gedeelte
onaangekondigd.

De prijs bij het admiraalzeilen
tjotters

Uitslagen
Boatsjes,

kleine

Pieter van Drongelen

zeilwedstrijden

Heeg

kleine schouwen

Kadots
2

ging naar het eskader

o.l.v. eskader-commandant

Kadots

Deelswal

Rinke Pleging
J.F. Wierda

Kleine tjotters

1 Govert-Jan

Merel van Drongelen

2 Friso

it Beaken

3 Brasem

it Beaken

4 Wilster

it Beaken

5 Krornwal

Ruerdtsje

Grote

Halbertsma

tjotters

1 De Twa Sisters

Siebe Haagsma

2 Ide aal

Alexander

3 Albert

en Nelly

de Vos

Paul Kok

4 Froask

Pier Piersma

5 De Jonge Minne

Jacco Bleeker

Kajuitschouwen

1 'd Arendine

Janneke

Speckman

2 Vrouwe Rixt

Rienk Smit

3 Houk en Ansk

Simke Blaauw

4 Padde

Coen Oosterwijk

Open schouwen

1 't Swantsje

Gerben

Brekerveld

2 Puut

Martijn

van Schaik

Friese jachten

1 Poseidon

Jan te Siepe

2 De Oude Liefde

Waldien

3 Froukje

Mark van der Werf

4 Argo

Sybrand

Burger

van der Werf
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Boeiers

1 Boreas

Piet Hofkamp

2 Sylnocht

Henk Vochteloo

3 Otter

Hans Nooteboom

4 Albatros

Jelle Couperus

5 Njord

Fam. Offringa

Toelichting op de jaarrekening VSRP 1997
Net als de voorgaande jaren is ook 1997 een jaar
geweest dat we financieel gezien weer goed hebben
afgesloten. In tegenstelling tot voorgaande jaren een
paar kritische kanttekeningen.
Zo is het aantal leden die uiteindelijk, na vele
betalingsherinneringen te hebben ontvangen, hun
contributie niet betaald hebben, veel hog er dan
andere jaren. Helaas zal dit lo goed als zeker te maken
hebben met de onrust die eind 1996 is ontstaan.
De nieuwe besturen werken intensief samen om alle
ontstane problemen tussen VSRP en SSRPuit de weg
te ruimen. Toch hebben circa 20 leden om een of
andere reden niets meer van zich laten horen, wat
automatisch heeft geleid tot het afvoeren van de
ledenlijst. Jammer en onnodig, gezien de nieuwe,
positieve, bestuurlijke ontwikkelingen.
Gelukkig is de aanwas van nieuwe leden, zoals u al
elders in dit jaarverslag heeft kunnen lezen, groter
geweest, dus per saldo is ons ledenaantal zelfs
gegroeid.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VSRP
(periode 1997, alle bedragen in guldens)
Baten

De Lasten
Aan de lastenkant ziet u een aantal afwijkingen ten
opzichte van de begroting 1997. Het jaarverslag is
aanzienlijk duurder uitgevallen dan de voorgaande
jaren. Helaas was dit het gevolg van een groot aantal
wijzigingen die doorgevoerd moesten worden.
De post onvoorzien springt er ook nogal uit dit jaar.
Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het
afsluiten van een noodzakelijk onderhoudscontract
voor de software t.b.v. onze financiele- en ledenadministratie.
1998
Hoewel het niet gebruikelijk is om op deze pagina
iets te melden over het komende financiele jaar
kan hier gewezen worden op de verhoging van de
abonneekosten voor de Spiegel der Zeilvaart in 1998.
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat het
totaalbedrag van uw lidmaatschap VSRP/SSRP1998
als gevolg daarvan hoger is dan vorig jaar. Voor alle
duidelijkheid onderstaande tabel van de uitsplitsing
van de diverse contributie/donatie
bedragen:

Realisatie
1997

Begroting
1998

32.750

32.309

32.000

26.000

26.540

26.000

Contributies
Abonnement

Spiegel

100

Donaties

0
4.250

Winkel

2.000

2.861

1.500

Rente

2.300

2.224

2.600

67.400

68.184

63.600

en Sponsoring

Totaal

Lasten
4.600

Jaarverslag
Representatie/PR

500

Ledenvergadering

3.500

5.752
0
2.895
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5.500
500
3.500

3.500

2.478

3.000

5.700

6.252

7.000

Secretariaat

3.600

3.207

3.200

Ledenlijst

3.000

2.951

Activiteiten

1.000

150

3.000
1.000

Reunies

3.500

Bestuurskosten
administratie

Abonnement
Subsidie

Spiegel

abonnement

Spiegel

500

-1-1049

500

Tentoonstelling

0

500

26.000

26.540

26.000

8.000

7.673

8.000

Jeugd

1.000

0

Winkel

2.000

1.704

1.000

Onvoorzien

1.000

2.817

600

67.400

61.370

63.600

67.400

Totaal

68.184

BALANS PER 31 DECEMBER 1997
Activa
Kas/bank/giro
Debiteuren
Winkelvoorraad

Totaal

Passiva
Kapitaal
Reserve
Reservering

Reunies

Crediteuren
vooruit

ontv. Contributie

1997

1996

70.100
145

66.740
4.431

9.534

11.238

79.779

82.409

1997

1996

10.000

10.000

46.935

40.121

12.606
9.876

12.606
19.465

362

217
82.409

79.779

Totaal

COLOFON
Redaktie

300

6.814

0

Saldo

E-lid (eigenaar)

betaalt /125,50 per jaar (f47,50
voor de Stichting + 140,- voor
de Vereniging + 138,- voor de
Spiegel der Zeilvaart)
F-lid (huisgenoot)
betaalt 125,- per jaar voor
lidmaatschap VSRP
K-lid (Ianggebruiker)betaalt 173,- per jaar (135,- voor
de VSRP + 138,- voor de Spiegel
der Zeilvaart
N- lid (donateur)
betaalt hetzelfde als een E-lid

0
1.500

4.250

Giften

Leden/financiele

De Baten
Zoals hierboven reeds aangegeven zijn de baten licht
negatief beinvloed door een aantal wanbetalers.
Verder zijn er geen grote afwijkingen te constateren
ten opzichte van de begroting zoals die voor 1997
was opgesteld. Als positieve 'afwijking' mag natuurlijk
wel de gestegen winkelomzet genoemd worden.
De inkomsten op ons vermogen zijn vanwege de lage
rentestand niet bijzonder groot te noemen, maar
komen dicht in de buurt van de begroting.

Begroting
1997

Thom

Vos

Pieter

Bos

Peter Tolsma
Noud

Smelt

Eindredaktie/Vormgeving

Lex Maat

Litho's/druk

Drukkerij

Grave

0
63.600

een

AALBORG
--------..

