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Voorwoord Jaarverslag 2014
Het afgelopen jaar 2014 was een positief jaar voor de Stichting Ronde en Platbodemjachten. De eerdere investeringen
die we hebben gedaan in de nieuwe website met alle technische achtergronden werpen hun vruchten af. Daarmee
wordt onze doelstelling om de belangstelling voor de Nederlandse ronde en platbodemjachten te bevorderen steeds
beter gehaald.
Momenteel zijn ongeveer 4500 eigenaren en oud-eigenaren
van de ruim 2500 van de in het Stamboek geregistreerde
schepen vastgelegd en er worden nog steeds nieuwe schepen in het Stamboek opgenomen. Alle relevante documentatie over de geschiedenis van deze schepen wordt voor
iedereen toegankelijk via deze website en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door een groot aantal bezoekers.
Deze werkzaamheden worden door vele mensen belangeloos
verricht en daarom is het goed om regelmatig één van deze
vrijwilligers te eren voor hun inzet. Dit jaar was dat Thedo
Fruithof die we hebben onderscheiden tijdens HISWA Klassiek in Amsterdam voor al zijn activiteiten gedurende een
lange periode. Onze deelname aan beurzen, ook Boot Holland hoort daarbij, levert interessante contacten op en ook
weer nieuwe inschrijvingen. Interessante informatie delen we
met u door de maandelijkse nieuwsbrief.
We hebben ook overleg met de bouwers van ronde en platbodemjachten om tot een betere verstandhouding en begrip voor ieders rol te komen. Om deze contacten verder te
versterken combineren we onze bestuursvergaderingen met
een bezoek aan de werf van een van de betrokkenen.
Ook is er een extra vergadering met de Criteriumcommissie
geweest waarbij alle nieuwe ontwikkelingen in schepen en
materialen uitgebreid aan de orde zijn gekomen.

Vanuit het bestuur VSRP…
Een voorwoord wordt geschreven door de voorzitter. Maar...
in de afgelopen Ledenvergadering kon ik niet worden verkozen omdat een tijdige formele kandidaatstelling ontbrak.
Dus… nu is het afwachten wat op de voorjaarsvergadering
zal gebeuren! Ik kan natuurlijk wel oefenen in die rol.
Dat doe ik dan hierbij.

In 2015 bestaat de Stichting Ronde en Platbodemjachten
zestig jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan
en dus zijn er dit verslagjaar de nodige voorbereidingen
gedaan waarover u binnenkort nader wordt geïnformeerd.
Gelukkig is de verhouding met de Vereniging van Vrienden
van het Stamboek Ronde en Platbodemjachten weer goed
te noemen. Er is veel tijd en energie gestoken in overleg
om tot dit resultaat te komen en dit gezamenlijk jaarverslag
geeft aan dat we weer samen ’op koers’ liggen. Kortom, we
zien terug op een mooi actief 2014 en kijken uit naar ons
jubileumjaar in 2015!
Maarten van Hezik, voorzitter SSRP

contacten met de SSRP hersteld en zijn de eerste werkafspraken gemaakt. Hierbij de eerste vrucht van de hernieuwde samenwerking.
Ferdinand Martens, Aspirant voorzitter VSRP

In de voorjaarsvergadering van 30 maart 2014 stemde een
zeer grote meerderheid van de leden in met de toekomstvisie ’Varend met ronde- en platbodemjachten naar 2030’.
Ook onze zusterorganisatie SSRP schaarde zich hierachter.
De gedachte om die visie te verwezenlijken vanuit één
organisatie, een integratie van SSRP en VSRP, bleek echter
niet haalbaar.
In de maanden daarop zorgde deze teleurstelling tot een
grotere kloof met de SSRP. Tijdens de brainstormbijeenkomst
van 20 september werden nare dingen uitgesproken, maar
tegelijk was er een gevoel van ’laten we alsjeblieft weer een
positieve draad oppakken’, want er zijn zoveel gemeenschappelijke doelen en belangen. En met de toekomstvisie
’Varend met ronde- en platbodemjachten naar 2030’ in de
hand, is er een prachtige basis van samenwerking.
Op de ledenvergadering van 8 november is het bestuur zij het informeel - uitgebreid zodat de belangrijkste zaken
direct kunnen worden opgepakt. In de dagen erop zijn de
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Verslag van de secretaris van de Stichting
2014 Feiten:
Aantal actief ingeschreven schepen
op 31 december 2014 - 834 met 764 eigenaren
Wat hebben we gedaan:
5 vergaderingen
Bestuur
Overleg VSRP
meerdere verg.
FONV
8 vergaderingen 		
Register Commissie FONV
5 vergaderingen
Aanvragen status VM
meerdere verg.		
Criteriumcommissie
2 vergaderingen +
		
1 x met bestuur
meerdere, maar 		
Subsidieaanvragen restauraties
		
geen respons
Overleg Camunico
meerdere verg. 		
Voorjaarsbijeenkomst			
Wisselprijzen uitgereikt
Hiswa - maart, 		
Ere donateur benoemd
Thedo Fruithof
		
Voorbereidingen Lemmer 2015
meerdere verg.
Boot Holland stand februari Leeuwarden
Hiswa stand maart Amsterdam
elke uitgave vaste 		
Spiegel der Zeilvaart
pagina
		
Nieuwsbrief ‘Behoud(t) het Goede’
12
Overleg V/VA Klassenorganisaties
2
Overleg watersportverbond
1
Doop Martina Maria
29 juni Werkendam
12 april Arnemuiden
Bezoek en lezing werf Meerman
31 januari
Lezing Fryske Academy
		
Leeuwarden
		
Een aantal van bovenstaande onderwerpen vind u hieronder
nader uitgediept:
Bestuur SSRP
Dit jaar hebben er geen personele veranderingen binnen
het Bestuur plaatsgevonden.
FONV - Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen
Marion Levasier, met ondersteuning vanuit bestuur door
Maarten van Hezik, vertegenwoordigt de SSRP in de FONV
en SVM overlegvergaderingen. Aanvragen voor een Varend
Monument status komen ook vanuit de FONV en worden
behandeld door bestuur, criterium voorzitter Peter Tolsma
en stamboekbeheerder Jan Eissens.
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Wat is en doet de FONV (Federatie Oud Nederlandse
Vaartuigen)
De FONV is een orgaan waarbij op dit moment 14 behoudsorganisaties zijn aangesloten, waaronder de SSRP. De FONV
is de schakel tussen de behoudsorganisaties en de hogere
overheden Rijk, Provincie en Gemeenten maar ook vice versa.
De opbouw van de FONV bestaat uit Algemeen Bestuur (AB),
gevormd uit afgevaardigden van de 14 behoudsorganisaties
en een Dagelijks Bestuur (DB, 3 personen) aangevuld met
specialisten in o.a. Wet en Regelgeving, Restauratie, etc.
Het AB komt ca. 4 keer per jaar bij elkaar, om de voorgelegde
plannen nader te bekijken en te bediscussiëren. Het AB fiatteert uiteindelijk de voorgelegde stukken. Een ander onderdeel van de FONV bestaat uit het registreren van historische/monumentale schepen. Dit doet zij via haar ’Register
Commissie’. Deze commissie bestaat uit deskundigen uit de
aangesloten behoudsorganisaties en komt 6 a 7 keer per

jaar bij elkaar. De commissie werkt via vastgestelde, goedgekeurde procedures en reglementen. Nadat alle voorafgaande procedures voor aanmelding of her-aanmelding van
een schip doorlopen zijn, volgt zo nodig een schouw. Dit
wordt gedaan door twee schouwers van de behoudsorganisatie, waarbij het te schouwen schip staat ingeschreven.
Het rapport gemaakt door de schouwers is veelal bindend.
Zij bepalen ook de status (categorie) waarin het geschouwde
schip geplaatst wordt. Wanneer de eigenaar en de schouwers
hierover van mening verschillen, brengt de vertegenwoordiger van de des betreffende behoudsorganisatie, deze
twee meningen bij de Register Commissie in. De commissie
bepaald uiteindelijk de status en dit is dan bindend.
Criteriumcommissie / Stamboekbeheer en schouwen
Peter Tolsma denkt in de bestuursvergaderingen mee vanuit
de criteriumcommissie. Jan Eissens is Stamboekbeheerder.
De Criteriumcommissie heeft als adviesorgaan van het
Bestuur van de SSRP het afgelopen jaar, zoals gebruikelijk,
de benodigde schouwen uitgevoerd van schepen die zich
hadden aangemeld voor inschrijving of her-inschrijving in
het Stamboek. Zoveel mogelijk wordt, om de kosten voor de
eigenaar ook te beperken, deze schouw gedaan aan de hand
van het gevraagde en bijgeleverde fotomateriaal. Indien nodig wordt ter plaatse in persoon een schouw uitgevoerd na
overleg met de eigenaar. Alleen met de klassenorgani-satie
van de V/VA schepen is de afspraak gemaakt dat deze
altijd bij inschrijving of her-inschrijving opnieuw in persoon
geschouwd worden. Aan de hand van de schouw-gegevens
wordt een advies omtrent inschrijving opgesteld ten behoeve van het Bestuur. In dit jaar hebben we slechts in een 4-tal
gevallen een negatief advies omtrent inschrijving hoeven
af te geven. In totaal zijn er 48 schouwen aan de hand van
foto’s en/of in persoon uitgevoerd.
Naast deze taak heeft de Criteriumcommissie zich in het
afgelopen jaar ook gebogen over de mogelijke criteriumwijzigingen die nodig zouden zijn op grond van modernere
materialen, veiligheid, gebruiksgemak, duurzaamheid en/of
kosten. Deze besprekingen binnen de Commissie hebben
geleid tot een aantal voorstellen welke aan het Bestuur zijn
voorgelegd, soms pas nadat daar met het veld over was
gesproken. Als sprekend voorbeeld kan daarbij worden
genoemd het feit dat, na overleg met de klassen, de ontwerpers en de bouwers, door het Bestuur op voordracht van
de Commissie, er voor de Lemsteraken een vastgestelde volumeverhouding van het voor-, tussen- en achter- onderwaterschip is aangenomen, die de oorspronkelijke volle ronde
vormen van dit scheepstype, dat dreigde te verdwijnen, naar
de toekomst toe garandeert. Een ander belangrijke wijziging
betreft het toestaan van het gebruik van Dyneema, echter
alleen daar waar in het lopend want oorspronkelijk staaldraad werd gebruikt en was toegestaan. De besprekingen
met klassenorganisaties, bouwers, zeilmakers en ontwerpers
leggen een steeds groter beslag op de tijd die de Criteriumcommissie aan deze wijzigingen besteed.
Voor wat betreft de samenstelling van de Commissie hebben we helaas dit jaar in september afscheid moeten nemen
van Ringer Atsma die dit werk niet langer kon combineren
met zijn persoonlijke bezigheden en hebben we een tweetal
jonge mensen bereid gevonden zich in te werken in de
taken van de Criteriumcommissie, teneinde komende jaren
daar deel van uit te gaan maken. Daarmee komt, na de
eerdere introductie van Jan Feikema als mede-beoordelaar
voor het werk van vader van Gerard Feikema, een mogelijk
verdere verjonging van deze commissie tot stand.
De samenstelling dit jaar van de Criteriumcommissie was;

Peter Tolsma
Gerard Feikema
Jan Feikema
Erik Pluimers
Willem Scholtes
Ringer Atsma (tot 01-09-2014)
Pieter Duyvis (vanaf 01-06-2014)
Casimir van der Post (vanaf 01-06-2014)

voorzitter
beoordeling ontwerpen
beoordeling ontwerpen
schouwer
schouwer
schouwer
aankomend schouwer
aankomend schouwer

te benoemen tot Ere-donateur (een Stichting heeft geen leden maar donateurs). Maarten somde een groot aantal verdiensten op van de zichtbaar ontroerde Thedo. Vervolgens
nam Thedo zelf plaats op de Leugenbank om het verhaal
nog verder toe te lichten. Mensen als Thedo zijn het waard
om in de bloemetjes gezet te worden! Thedo heeft in 1966
de WH de Vos prijs ontvangen.

Subsidieaanvragen Restauraties
Alexander de Vos behartigt deze taak voor de SSRP. Maar
doordat het Prins Bernhard Cultuurfonds gestopt is met toewijzing van subsidie, staan deze aanvragen allemaal stil.
Er zijn op particuliere en of stichtingsinitiatief diverse restauratieprojecten gaande.
Wisselprijzen 2014
In 2014 zijn er geen wisselprijzen uitgereikt.
Stand SSRP, dit jaar op Boot Holland en Hiswa
Tijdens Boot Holland begin februari in Leeuwarden, mochten we weer aansluiten bij de stand van Pier Piersma in het
platbodempaviljoen met onze behoudstand met informatie
over het Stamboek.

Op vrijdag 31 januari 2014 werd er een symposium georganiseerd door de werkgroep Maritieme Geschiedenis van de
Fryske Akademy in het ’Aljemint’ te Leeuwarden.
Peter Tolsma heeft daar als voorzitter van de criteriumcommissie voor een groot gezelschap ’kenners’ een mooi beeld
gepresenteerd van alle moeilijkheden en voorvallen die zich
voordoen bij de beoordeling omtrent de toelating tot het
Stamboekregister. Dat dit spanningen en discussies oplevert
tussen wedstrijdschepen en het streven van het Stamboek
om de uitstraling en het voorkomen van ronde en platbodemjachten zo traditioneel mogelijk te laten moge duidelijk
zijn. De criteria zijn immers niet bedoeld als handleiding
voor het bouwen van een schip, maar als vastlegging van
de vormen en eigenschappen van een bepaald traditioneel
scheepstype. Dat omdat zulks de moeite van het bewaren
waard is.

De SSRP deed voor het eerst mee aan het klassieke schependeel van de Hiswa, in FONV verband waren de behoudsverenigingen daar uitgenodigd. Vele contacten zijn aangehaald
en nieuwe gelegd. Het was de 1e keer dat er bij de Hiswa
ook een specifiek klassiek deel was ingericht. Het was geen
’Enkhuizen’, maar wel een prima alternatief. 		

Bezoek aan Scheepstimmerwerf Peter Schouten
In februari ging het bestuur naar de werf van Peter Schouten
In Kortenhoef. We werden daar heel hartelijke en uitgebreid
ontvangen en kregen uitleg over ontstaan en opbouw van
de werf.

Tijdens deze Hiswa is Thedo Fruithof tot Ere-donateur van
de SSRP benoemd. Volledig verrast werd Thedo uitgenodigd
bij de Leugenbank (overigens een idee van hemzelf, gestart
in Enkhuizen). Stephan Kraan interviewde daar op dat moment
de voorzitter van de SSRP, Maarten van Hezik. Aan het eind
van dit interview richtte Maarten het woord tot Thedo. Vanwege zijn jarenlange verdiensten in de wereld van de Ronde
en Platbodemschepen, heeft het bestuur besloten om Thedo

Bezoek aan Meerman werf In Arnemuiden. Tijdens de
’open dag’ in april heeft Peter Tolsma uitleg gegeven over
de criteria van de SSRP. We zijn daar met een delegatie naar
toe gegaan en hebben de werf en de schepen die voor de
wal lagen, een Hoogaars en een Hengst, goed kunnen bekijken. Tegenover de werf lag ook de waalschokker Niederrhein, die is gelijk ter plekke geschouwd.
Op de werf is men ook doende met de ver-nieuwbouw van
de ’Boreas’, de foto stond op het omslag van het jaarverslag
2013 en op de schepenlijst.
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www.SSRP.nl
Er zijn steeds meer publicaties over de schepen online gezet. Via ’mijn ssrp’ kan een eigenaar ook de eigen gegevens
controleren en wijzigingen doorgeven. Per dag worden er nu
al 3500 verschillende pagina’s bekeken.
Publicaties
• SSRP jaarverslag over 2014
• Aangescherpte criteria op de website
• Index Spiegel der Zeilvaart
• Veel informatie is verzameld en ingevoerd op de website.
• Nieuwsbrief ’Behoud(t) het Goede’ werd regelmatig verstuurd
• In elke Spiegel der Zeilvaart werd een thema behandeld,
scheepsinformatie gegeven of gevraagd, respons is positief.
De werkgroep Boreas heeft uitvoerig onderzoek gedaan
naar de oorspronkelijke historische uitvoering. Een tekening
is gemaakt compleet met het spriettuigplan en huik. Het
schip wordt dus geheel in de oorspronkelijke vissermanuitvoering gebouwd. De romp is op het afwerken na klaar, de
motor wordt nu ingebouwd. De zwaarden zijn bijna klaar.
Aan het tuig, beslag en de rondhouten wordt de komende
maanden gewerkt. De planning is om het schip in mei /juni
a.s. vanaf de gerestaureerde sleehelling van de historische
werf Meerman te Arnemuiden te water te laten. Het schip
wordt gebouwd door de ervaren vrijwilligers van de Stichting
Behoud Hoogaars onder leiding van Peter Schouten. (zie pag 6)
Lustrum 60 jaar SSRP
In 2015 bestaat de SSRP 60 jaar. In samenwerking met ZV
Zevenwolden, in 2015 150 jaar, gaan we dit vieren in Lemmer.
In 1965 is gezamenlijk het 10- en 100-jarig bestaan gevierd.
De lustrum commissie is het hele jaar al druk bezig geweest
met de voorbereidingen.
De samenstelling van de Lustrum commissie:
Marion Levasier voorzitter
Rita Eissens
organisatie
Olav Loeber
financiën
Jan Eissens
ICT
Leo van de Berg havenindeling/vlootschouw
Geert Strijker
havenindeling/vlootschouw/admiraalzeilen

Stichting Stamboek
Ronde en Platbodemjachten
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’Behoud(t) het Goede’, de slogan die Peter Tolsma heeft
bedacht om de aandacht te vestigen op de doelstellingen
van de SSRP. Het idee van het Vlugschrift is afkomstig van
Gerard ten Cate, die vond dat het Stamboek wel wat meer
aan de weg mocht timmeren.
www.ssrp.nl/publicaties/uit-het-stamboek-behoudt-het-goede
Alle vlugschriften uit 2014 staan op de website.
Er is een groep mensen die zich samen bezig houden met
het uitzoeken van historie; Gerard ten Cate, Alexander de
Vos, Gerrit Schutten, Wim de Bruijn, Arthur van 't Hof, Theo
Kampa, Pier Piersma, Peter Tolsma, Jan Braaksma, Dirk
Huizinga, Peter Hamer, Hessel Bosma, Willem Scholtes, Erik
Pluimers, Gerard Feikema, Jan Eissens en natuurlijk de vele
anderen, bedankt!

Welkom nieuw en (weer) ‘actief’
in het Stamboek
Schokker
Fries jacht
		
Zeeuwse schouw
Zeeschouw
Lemsteraak
Zeeschouw
Lemsteraak
Lemsteraak
Lemsteraak
Lemsteraak
Schokker
Snik
Waalschokker
Fries jacht
Vollenhovense bol
Lemsteraak
Boeier
Lemsteraak
Enterse Zomp
Lemsteraak
Zeeschouw
Lemsteraak
Lemsteraak
Lemsteraak
Zeeschouw
Hoogaars
Grundel
Hoogaars
Zeeschouw
Staverse jol
Vollenhovense bol
Hoogaars
Zeeschouw
Schokker
Fries jacht
Zeeschouw
Tjalk
Lemsteraak
Lemsteraak
Vollenhovense bol
Zeeschouw
Tjotter
Fries jacht
Vollenhovense bol

’t Waddewiif
Peep
(wordt gerestaureerd)
Goed beschouwd
Fordivedaesje
Goudhaentje
Courage
Argonaut
Haesewindt
Zonnewind
HA12 Schollevaar
Adriana Cornelia
Rintjes Snikke
Niederrhein
De Bonte Vogel
Zonnetij
Blancefloer
Rispinge
Den Blaauwen Lepelaer
De Schuttevaer
ST9
Weerlicht
Johanna Margaretha
Martina Maria
Isalania
Blaeuwe Bever
Nieuwe Maen
Gulden Draeck
Emelisse
De Groene Schalk
Padde
Wyandotte
BU17
Feije
De Silveren Man
De Vriendschap
Tjarda
Stânfries
Warber
Ursus
Aagtje Cornelia
Drie Gebroeders
Astrea
Hommel
Johanna Louiza

D1113
A1017 		
D2200
D1904
D1867
D++2199
D1686
D1570
D2110
D2201
D2202
D2203
D2204
A0021
D0920
D1611
D1702
D1771
D2205
D2206
D2207
D2208
D2209
D2210
D2211
D2212
D1217
D1031
D1792
D1451
D1501
D+2214
D2216
D2217
A0134
D+1819
B0048
D+2215
D1432
D2218
D1950
D1797
A0154
D1603

Verslag van de penningmeester SSRP 2014
Update website
In 2014 is het grootste gedeelte van het archief gedigitaliseerd. De familie Eissens heeft hiermee een geweldig
werk verricht. Als je nu iets wilt opzoeken, dan kun je dat
via diverse ingangen in het bestand van de SSRP terugvinden. Maar we blijven extra wensen houden ten aanzien
van de website. Dat betekent voortdurende investeringen,
waar we allemaal plezier van zullen hebben.
Bijdragen aan SSRP
In 2014 is de bijdrage aan het Stamboek met € 2,- aangepast naar € 25,- voor de scheepseigenaren, die voor
automatische incasso hebben gekozen. Ook de kosten
van de SSRP lopen nu eenmaal op met het stijgen van
diverse prijzen. Voor scheepseigenaren die kiezen voor
een factuur is de bijdrage verhoogd naar € 30,- per jaar.
Ondergetekende en het secretariaat zijn het hele jaar druk
om die bijdragen binnen te krijgen. Jammer dat velen van
deze groep scheepseigenaren ons zoveel werk bezorgt
met het steeds weer rappelleren en nabellen. De goeden
niet te na gesproken natuurlijk! De extra werkzaamheden
zien we ook terugkomen in de kosten van het secretariaat,
al is daar alleen sprake van vergoeding van werkelijk
gemaakte kosten!
Administratie en boekhouding
De administratie is na twee jaar ploeteren goed op orde,
al blijkt het dat mutaties nog steeds niet altijd direct worden opgegeven. Voor de website en automatisering zijn
de kosten hoger uitgekomen dan begroot, mede omdat
we besloten hebben de programmatuur uit te breiden
met de administratie voor evenementen.
De controle van de cijfers is ook over 2014 in handen van
een Accon/AVM te Leeuwarden. Deze hebben voorlopig
de cijfers goed bevonden. De definitieve goedkeuring
vindt plaats in de bestuursvergadering in april 2015. Een
miniem bedrag negatief is het resultaat van zorgvuldig
beleid van uw bestuur. Een uittreksel van de cijfers is hierbij weergegeven. Mocht u inzage willen hebben in de
totale jaarcijfers, dan gelieve u dat bij ondergetekende te
melden. U kunt ze dan per email ontvangen.
Voor 2015 ligt er de uitdaging de administraties van SSRP
en VSRP te combineren, zodat er weer sprake zal zijn van
één factuur voor beide activiteiten.
Bestuur
De bestuurs- en vergaderkosten zijn jammer genoeg toch
dit jaar weer opgelopen door veelvuldig overleg binnen
het bestuur, met bestuursleden van VSRP, met de achterban van de SSRP en met FONV. Het bestuur heeft in dit
kader ook besloten een kilometervergoeding in te stellen
voor alle bestuursleden, dat vertaalt zich in een deel van
de hogere bestuurskosten.
Lustrum
Met ons allen hebben we, inclusief de reservering in
2015, € 10.000,- gespaard. De Lustrumcommissie heeft
beloofd binnen dit budget te zullen blijven. Ondergetekende hoopt u allen te treffen eind juni in Lemmer bij de
viering van het 60-jarig bestaan van SSRP, samen met de
Watersportvereniging ‘De Zevenwolden’, die dit jaar 150
jaar bestaat!

De bezittingen van de SSRP betreffen
(stand per 31/12/2014):
Bedragen in Euro’s
Voorraad
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden

2.929
836
57.273
-/- 12.000

Totaal

49.029

Dit is als volgt gefinancierd:
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
Overige reserves

22.689
26.000
340

Subtotaal

49.029

Reservering Lustrum 2015
Accountantskosten
Juridische kosten
Totaal

8.000
1.500
2.500
61.029

Resultaat 2014
Baten
Kosten
Financiële baten en lasten

27.588
28.031
356
87

Totaal
Specificatie van de inkomsten van de SSRP in 2014:
Ontvangen donaties
Inkomsten advertenties
Inkomsten plaquettes
Inkomsten inschrijvingen
Inkomsten boek

23.958
500
1.034
2.037
59

Totaal

27.588

Specificatie van de bestedingen van de SSRP in 2014:
Kosten reservering reünie 2015
Kosten criteriumcommissie
(incl. eenmalige navordering)
Kosten plaquettes
Correctie voorraad plaquettes
Vergaderkosten (incl. Kilometervergoeding)
Accountantskosten
Verzekeringen algemeen
Donaties en bijdragen
Jaarverslag (niet gedeeld met VSRP)
Kosten secretariaat en plaats op beurzen
Voorziening juridische kosten (pot is volgestort)
Investering website en internetkosten
Overige algemene kosten
Bijdrage Spiegel der Zeilvaart (nog verrekenen)
Totaal

Olav Loeber, penningmeester

2.000
2.701
629
333
3.968
1.666
513
1.600
4.551
2.378
5

8.578
208
428
28.031
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Restauratie Steekhengst ’Boreas’
De cover van het jaarverslag van vorig jaar stond de Boreas
in vergaande staat van ontbinding afgebeeld; half in de wal
liggend, weggezakt in de modder. Tijdens een kanotochtje
langs Kortenhoef kwam ik in de sloot naast de werf van
Peter Schouten ’per ongeluk’ de Boreas tegen; de kajuit was
voorover gezakt en er groeiden elzen en berken in het achterschip... heel fotogeniek! Van alle kanten heb ik haar daar op
de foto gezet en toen ik - veel later - op zoek was naar een
aansprekende foto voor de cover van het jaarverslag 2013
was de keuze niet zo moeilijk.

Jaren nadat de foto werd genomen is ze heel voorzichtig uit
de modder getrokken; met sjorbanden werden haar vormen
zo veel mogelijk gefixeerd tijdens het takelen en het transport over de weg. Op een vrachtwagen werd ze naar haar
geboortegrond teruggebracht en daar, in Zeeland, wordt
met man en macht gewerkt aan haar wedergeboorte...
Lex Maat

Restauratie Vollenhovense Bol Goetzee 2014 door Jan
Paul Loeff
We besloten een stukje ter hoogte van de mastdoft dat al jaren slecht was te vervangen. De kopse kant van de mastdoft
erachter bleek volstrekt verrot te zijn evenals de koppen van
een spant en een knie die de doft op zijn plaats houden.
Een grote restauratie bleek noodzakelijk. We hebben de
binnenbetimmering (schot, wegering) verwijderd zodat deze
hergebruikt kon worden. Toen bleek dat er nog een spant
kapot was. Uiteindelijk hebben we binnen twee spanten,
twee knieën en 80 cm mastdoft vervangen, het boeisel over
4,25 m verwijderd en door een nieuw deel vervangen.

Daarna hebben we de zwaardophanging gereconstrueerd.
Bij deze restauratie is zoveel mogelijk het oorspronkelijke
materiaal, eikenhout, gebruikt. Alleen het schild waarop het
zwaard draait is iroko in plaats van eiken. Dit omdat het is
gebleken dat dit deel al snel reparatie nodig heeft door rot.
Bevestigingselementen zijn RVS 316 (A4) boven het berghout
en silicium brons onder het berghout. Overigens hebben we
in 2007 de hele huid die last van roestende gegalvaniseerd
ijzeren spijkers heeft opnieuw vastgezet met diezelfde
silicium bronzen schroeven. Dat vastzetten van de huid was
21 dagen werk voor twee. De restauratie van afgelopen jaar
kostte twee en een halve maand met twee man/vrouw.

Jaarverslag VSRP over 2014
Het bestuur van onze vereniging heeft een opmerkelijk jaar
achter de rug. Naast een groot aantal mooie gebeurtenissen
passeerden ook lastige zaken de revue. Maandelijks is in de
‘Spiegel der Zeilvaart’ onder de titel ‘Tuighpraet’ daarvan
verslag gedaan. In deze rubriek over de handel en wandel van
onze vereniging worden tevens belangrijke mededelingen
gecommuniceerd. De inhoud van dit jaarverslag zal u dus
niet verrassen. Terugkijkend was het verslagjaar voor het
bestuur dus intensief, maar we konden ook rekenen op de
medewerking en ‘support’ van onze leden en oud- bestuursleden. Die leden worden ouder, een bestuurslid van in de
veertig is ‘jong’. Maar hoewel die oudere leeftijd vaak geen
belemmering is voor het genieten van het varen met ronde
en platbodemjachten hebben we in dit verslagjaar ook,
vaker dan gewenst, stil gestaan bij berichten over ziektes en
ook het overlijden van leden of naaste familie. We realiseren
ons daarbij telkens dat we niet alleen een activiteitenclub
zijn, maar ook een ontmoetingsplaats vormen waar schippers
en dierbare bemanningen elkaar al heel lang ontmoeten en
blijvende vriendschappen zijn ontstaan. We hopen de organiserende, maar ook de samenbindende rol nog lang te mogen
vervullen.
Januari
Zeer kort na oud en nieuw ligt bij alle leden het jaarverslag
van 2013 in de digitale brievenbus, met daarbij de mogelijkheid voor een printversie. Tevens wordt een nieuwsbrief
verzonden met daarin de uitnodiging voor de studiedag van
11 januari waarin de toekomst van het platbodemzeilen wordt
besproken.
Op 11 januari vindt, in samenwerking met de SSRP, een studiedag over de toekomst plaats in De Kubus te Lelystad.
‘s Morgens zijn er plenaire presentaties, ‘s middags wordt in
groepen gediscussieerd over de toekomst. Deze bijzonder
geslaagde bijeenkomst levert genoeg materiaal op om een
integrale toekomstvisie neer te leggen onder de titel ‘zeilend
met ronde en platbodemjachten in 2030. Ook het gezamenlijke doel wordt geformuleerd. Het idee achter deze studiedag is dat, teneinde de dialoog tussen VSRP en SSRP uit het
slop te halen, het goed zou zijn om zonder voorbehoud met
elkaar een visie en doel te formuleren en vervolgens daarbij
de beste organisatie te kiezen.
Februari
Het bestuur bespreekt alle ideeën en plannen voor het komende jaar. De locaties voor de voorjaarsbijeenkomst en de
zomerbijeenkomst 2014 worden vastgelegd. De contacten
met ‘Giethoorn’ worden bevestigd. Ook wordt de toekomstvisie en de doelstelling besproken en door het bestuur
aangenomen als richtinggevend.
Maart
Op 22 maart vindt de voorjaarsbijeenkomst plaats in Werkendam, bij de Scheepsbouwers en in Woudrichem, waar de
algemene ledenvergadering plaatsvindt. Na afloop van deze
bijeenkomst besluit voorzitter Dries Verwaaijen af te treden.
In een bericht op de website licht hij zijn besluit toe. Omdat
tijdens de vergadering al afscheid was genomen van een
paar bestuursleden blijft er een klein team over, wat besluit
zich te richten op de zomerbijeenkomst en de afronding van
de toekomstdiscussie. In dezelfde vergadering wordt de toekomstvisie door de leden vastgesteld.

April
In de bestuursvergadering van half april wordt besloten om
de enquête over de organisatievorm, behorende bij onze
toekomstvisie, begin mei uit te doen. Daardoor vervalt een
extra ledenvergadering van april. In ’de enquête’ worden
een tweetal scenario’s geschetst voor de organisatie die nodig is om de visie op de toekomst om te zetten in concrete
plannen. In april stelt het bestuur tevens een prioriteitenlijst
samen. Wat kan het huidige kleine bestuur wel aan en wat
kan zonder al teveel problemen worden uitgesteld. Het
programma van de zomerbijeenkomst wordt vastgesteld en
besloten wordt de ALV in het najaar weer op de Bataviawerf
te laten plaatsvinden
Mei
Aanbrengtochtvergadering, 9 mei
Net als vorig jaar gaat een slagvaardig gezelschap één avond
rond de tafel om de aanbrengtocht te organiseren: wat wordt
het tijdschema en de route, welke havens gaan we reserveren, welke obstakels zijn te verwachten. De taken waren snel
verdeeld en het reserveren van kaderuimtes in de havens die
bezocht zullen worden gaat beginnen.
Juni
Resultaat leden enquête bekend.
In de enquête onder de leden zijn twee scenario’s voor een
organisatievorm geschetst die goed zouden passen bij de
toekomstvisie, maar die ook zouden bijdragen aan de oplossing van de problemen in de samenwerking tussen de Vereniging en de Stichting.
Scenario 1
Het losmaken van de huidige verbinding tussen VSRP en SSRP
Scenario 2
Eén bestuur dat zowel Vereniging als Stichting gaat besturen
De enquête is ingestuurd door 174 leden, dat is iets meer
dan een magere 1/10 van ons ledenbestand en daaruit
blijkt dat van die 174 leden 33 % adviseert scenario 1 uit te
werken en dat 67 % voor scenario 2 stemt. Een aantal leden
reageerde per e-mail en hun opvattingen bevestigden het
enquête beeld. Dus: scenario 2 zou de richting moeten zijn.
Al tijdens de enquête bleek dat er grote weerstand aan het
ontstaan was over het idee om samen te gaan besturen. In
het bestuurlijk overleg met de voorzitter en penningmeester
van de SSRP en in de vergadering van het VSRP bestuur is
daardoor de conclusie getrokken dat scenario twee nu niet
uitgevoerd kan worden. Dus: scenario 1 wordt vooralsnog
de richting. Dit wordt de leden in juni gemeld.
Ook in juni
In Giethoorn vindt een grote manifestatie
plaats onder de titel ‘Sail Giethoorn’ waar
vele van onze leden aan deelnemen.
De ontmoeting en het samen optrekken
met vele soorten schepen en schippers
in het prachtige Noord West Overijssel
is door velen gewaardeerd.
Juli
De laatste voorbereidingen vinden plaats, de deelnemers
vanuit het verre zuiden maken er een mooie reis van en dan
vindt de Zomerbijeenkomst plaats. De aanbrengtocht start
op zaterdag 20 juli al in Lelystad en op andere plaatsen.
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Het is een ‘aanhaaktocht’. Vanaf Lelystad trekken de schepen
naar Woudsend. Vandaar naar Grou, Leeuwarden en Dokkum.
Een steeds groter gezelschap schepen vaart de route mee.
Een door alle deelnemers zeer gewaardeerde tocht. Op
donderdag 24 juli arriveert de vloot in de museumhaven van
Lauwersoog. Deze museumhaven, bij Camping Lauwersoog,
heeft alle voorzieningen tot en met een supermarkt. Het restaurant verzorgt de catering en het weer werkt alleszins mee.
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Zomerbijeenkomst
Bij aankomst in de museumhaven ontvangen alle deelnemers
aan de zomerbijeenkomst de
benodigde informatie en bonnen. Het terras van het restaurant ’Het Booze Wijf’ zit direct
vol met schippers en hun aanhang en dient tot en met zondagavond als vergaderlocatie,
café en ontmoetingsplek. Een
groot gezelschap waagt zich
vrijdag op het Wad. Er is een
mooie zandplaat geselecteerd
waar velen voor het eerst
met hun schip droog kunnen
vallen. Dit biedt de gelegenheid om over het wad te wandelen, mosselen en garnalen
te verzamelen zodat er een zeewaardig maal op tafel kan
worden gezet. De Robbengat-sluis wordt niet meer bediend
bij terugkomst. Dit betekent dat een deel van de schepen
de nacht van vrijdag op zaterdag aan de andere kant van de
dijk doorbrengt.
Zaterdag is de dag van de wedstrijd. Ook dit jaar is er gekozen voor een origineel concept, alhoewel deze minder frivool
is dan de zogenaamde ‘bananenbootrace’. In eskaders wordt
een parcours afgelegd tussen het startschip en de uiterste
boei ter hoogte van ‘de Punt’. Het snelste schip moet de
boei ronden zodat ook de andere eskaderleden overstag
kunnen om richting finish te varen. Het venijn zit in de staart,
de schepen moeten immers zo kort mogelijk op elkaar over

de finish. Sommige schepen hebben de race in twee lange
rakken afgelegd, de meeste hebben echter ook genoten
van het mooie weer en de frisse wind door een rakje extra
te trekken. De zaterdagavond wordt afgesloten met een ge-

zamenlijk diner, vergezeld van de gebruikelijke hoeveelheid
muziek en versnaperingen.
Zondag wordt geopend door het jeugd-ontbijt dat ook dit
jaar wederom tot in de puntjes is verzorgd. Het is tevens de
dag waarop het traditionele admiraalzeilen wordt getoond.
Het admiraalsschip ligt voor anker in het nieuwe Robbengat. Door de grootte van dit ‘gat’ wordt nogmaals duidelijk
dat rond-, en platbodem zeilen niet alleen vaardigheden

behoeft, maar ook leuk is en spannend. Op de oever zitten
veel campinggasten te genieten van het schouwspel. Zij krijgen een gevarieerde demonstratie van groeten aan de admiraal te zien. Zo zagen zij een nieuwe vorm van platbodem

voorbij drijven welk verdacht veel leek op een ‘Octomaran’.
De meningen over deze stunt zijn verdeeld. De conclusie is
dat er binnen de vereniging een discussie gevoerd moet worden over het admiraalzeilen: nemen we het serieus of niet.

De zondagavond wordt afgesloten met het drijvend diner.
De eerste schepen gaan daarna al op pad voor de rest van
hun tocht, anderen blijven nog enige tijd genieten van al
hetgeen het Lauwersoog te bieden heeft. In ieder geval is
de consensus dat ook de zomerbijeenkomst 2014 een groot
succes was.
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Augustus
Even geniet iedereen van een mooi vaarseizoen, dan volgt
alweer een nieuwe bestuursactiviteit.
September
De leden worden uitgenodigd voor een extra bijeenkomst
over de nabije toekomst, op zaterdagmorgen 20 september
in Lelystad. Men kan zich melden om mee te gaan helpen,
denken, besturen. De koers wordt uitgestippeld, werkgroepen worden ingesteld, nieuwe bestuursleden melden zich.
Tijdens de najaarsvergadering zullen voorstellen die 20 september worden ontwikkeld aan de leden worden gepresenteerd. Een belangrijk moment voor het bestuur, dat tijdens
deze bijeenkomst enthousiaste leden treft die daadwerkelijk
iets voor de leden willen betekenen.
Oktober
Het bestuur kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst in
september en nodigt de aspirant bestuursleden uit voor een
bijeenkomst om de taken en bevoegdheden te bepraten
en te verdelen. Tevens wordt de vergadering van november
voorbereid.
November
Op 8 november 2014 vindt op de Bataviawerf te Lelystad de
najaarsbijeenkomst plaats. Er is een mooi programma voor
samengesteld met daarin workshops smeden, zeil maken of
beeldsnijden, een rondleiding over de werf en de Batavia en
als speciaal inhoudelijk onderwerp ‘scheepsarcheologie’ in
het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daar
worden we uitvoerig geïnformeerd over hoe scheepswrakken
worden opgegraven, geconserveerd en tentoongesteld.
Na al deze workshops en rondleidingen beginnen we tegen
vijven aan de algemene ledenvergadering. Daarin de stand
van zaken rond alles waar het bestuur mee bezig is, de begroting voor 2015, het jaarprogramma en de introductie van
nieuwe bestuursleden. Een intensieve en nuttige vergadering.
Na de borrel volgt nog een smakelijk buffet.
Ook in november
In de bestuursvergadering buigen de bestuursleden zich over
een groot aantal inhoudelijke en organisatorische kwesties.
De jaarrekening, het overleg tussen de beide voorzitters, het
regelen van de vertegenwoordiging in de werkgroep Sail 2015,
de overige programma onderdelen van 2015, de ledenadministratie en wat dies meer zij. Er zijn met name op administratief gebied achterstanden ontstaan als gevolg van een te
klein bestuur.
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December
Het vaarseizoen is allang voorbij, het jaarprogramma is gerealiseerd, de goede wensen voor een mooi 2015 kunnen verzonden worden. Op naar 2015, met voor- en najaarsbijeenkomst, ‘Zwartsluis’, een zomerbijeenkomst in Friesland en
‘Sail’ en daaromheen de aanbrengtochten en naar we hopen
een voor iedereen prettig vaarseizoen in het onvolprezen
rond- of platbodemschip!
Verslagen van de diverse bijeenkomsten kunt u vinden op
de www.vsrp.nl

Varend met ronde- en platbodemjachten
naar 2030
Een toekomstvisie, gebaseerd op uitspraken en gedachten
van donateurs van de SSRP, de leden van de VSRP en de
beide besturen.
De bedoeling van deze toekomstvisie is de ‘droom’ te hebben, de ‘stip op de horizon’ waar naartoe gevaren gaat worden. Over de manier waarop we dit ‘varen’ gaan organiseren
wordt in een volgend traject gepraat. Dit visiedocument wil
dus op geen enkele manier een pleidooi zijn voor wat voor
organisatievorm dan ook maar juist een oproep om de organisatievorm(en) pas te bedenken als je weet welk doel je
voor ogen hebt.
Dit is de stip op de horizon:
De SSRP en de VSRP zullen beiden veranderen, maar wat
blijft is het bovenliggende en verbindende doel: het levend
houden van het varen met ronde en platbodemjachten. Om
dat doel te bereiken zijn schepen en mensen nodig. Die mensen, oftewel de gebruikers, eigenaren, werven, evenementenorganisatoren, belangstellenden, erfgoed liefhebbers enz.
enz., anders gezegd ‘de klant’ in al zijn diversiteit wil in de
toekomst een breed palet van producten en diensten die
geleverd worden door twee kern eenheden die een eigen
taakstelling hebben. Die eenheden hebben geen zeggenschap over elkaars handel en wandel maar willen elkaar wel
graag ontmoeten, elkaar versterken en voor ‘de klant’ een
duidelijk en aantrekkelijk totaal product bieden.
Nationaal kenniscentrum ronde en platbodemjachten
Het nationaal kenniscentrum heeft het archief over rond en
platbodemjachten en alles wat daarmee samenhangt en
houdt daarin onder meer een schepenlijst bij met daarin
specificaties van schepen. Door middel van criteria, die
door deskundigen worden geformuleerd en geëvalueerd,
wordt een ´waarde´ gegeven aan de schepen en richtlijnen
geboden voor restauratie, onderhoud en gebruik, ook voor
wedstrijdzeilen.
De schepen behoren tot het nationaal nautisch cultureel
erfgoed. Het is een levende en levendige lijst waaraan
nieuwe schepen worden toegevoegd, veranderende trends
zichtbaar worden gemaakt, criteria worden gesteld. In de
loop der jaren zullen ook, net zoals met de landelijke monumentenlijst, nieuwe groepen schepen worden toegevoegd.
De nationale nautische monumentenlijst van de toekomst
is wellicht een brede landelijke databank van alle nautisch
erfgoed volgens eenzelfde systematiek beschreven. Rond
de schepenlijst is dialoog over materialen, technieken en
ontwerpen. Er zijn publicaties, er zijn lezingen.
Het kenniscentrum heeft drie taakgebieden:
• Kennisdeling waaronder het archief
• Deskundigheidsbevordering
• Advies
Het centrum oordeelt en veroordeelt niet, wat schippers ook
met hun schip doen; dat is aan de eigenaar. Het kenniscentrum
adviseert maar sluit niet uit, het bespreekt nieuwe ontwikkelingen in brede kring, het zoekt naar wegen om het ronde en
platbodemjacht in de aandacht te houden, het doet onderzoek. Het kenniscentrum kan belonen en waarderen. Goede
taxateurs kunnen een rapport uitbrengen over de authenticiteit van een schip zoals dat met historische muziekinstrumenten of antieke meubels gebeurt. Een schip heeft dan een
’certificaat van echtheid’ of een benoemde erfgoedwaarde.

Het kenniscentrum is laagdrempelig en toegankelijk, het
helpt scheepseigenaren aan goede informatie bij restauratieplannen. Bij nieuwe replicabouw wordt de dialoog gevoerd.
Het kenniscentrum stimuleert initiatieven om ronde en platbodemjachten in de vaart te houden: een restauratiefonds,
maar ook een werkervarings of scholings project waarbij ’barrels’ worden opgeknapt. Het kenniscentrum is een onafhankelijke eenheid en verwerft haar financiën door het verkrijgen
van donaties, schenkingen en doelgerichte subsidies waarbij
oog is voor het bereiken van nieuwe doelgroepen gebruikers
/ eigenaren die het nautisch erfgoed omarmen.
Een nationaal netwerk voor schippers van
ronde en platbodemjachten
Overal in het land zijn individuele of groepen platbodemzeilers die elkaar kennen vanuit het vaargebied, vanuit de
jachthaven, door evenementen, schipperskringen zoals Kooiman en de Vries of Westerdijk, doordat men elkaar kent van
aanbrengtochten, reünies of wedstrijden. Dit kan ongeorganiseerd zijn, maar ook georganiseerd in klassenorganisaties,
zoals het Friese hout, in schipperskringen, rond een museum,
zoals de spekbakkenzeilers in Hoorn en de zalmschouwen
langs de rivieren.
Het nationaal netwerk verbindt, op een manier zoals een
linked-in netwerk, een platbodemforum of ander digitaal platform, al deze groepen met elkaar. Dit netwerk is voor 90%
een verbinder, het team achter het netwerk is op die kwaliteiten samengesteld. De activiteiten zelf zijn allemaal op lokaal of regionaal niveau. Initiatiefnemers melden via het netwerk dat ze een activiteit gaan doen en zoeken partners en
belangstellenden, ver en dichtbij. Dat kan variëren van havendagen tot inkoop van touw, van meerdaagse bijeenkomsten
in Giethoorn of Zwartsluis tot winterborrels in een schepenloods. De lokale organisator zorgt ook voor de financiële
realisatie. Er is geen exclusiviteit meer voor schepen die in
’een lijst’ staan. Het is aan de lokale organisatoren om de
’dresscode’ van de bijeenkomst te bepalen:
• Alleen maar hout, alleen maar ijzer of juist ’crossovers’
• Iedereen is welkom maar laat de rolfok thuis
• We steken dwars het Markermeer over dus dat moet je
bemanning en je schip wel kunnen
• We gaan 24 uur hardzeilen op het Veerse meer en de
Lelievletten doen ook mee.
• Alleen voor 60 plussers en bij voorkeur verkleed.
• Het is aan de schipper of zijn (zelf)organisatie om te
bepalen waar zijn belangstelling naar uit gaat.
Het team achter het nationale netwerk organiseert minimaal
één keer per jaar een grote netwerkbijeenkomst in de winter
waar alle lokale partners melden wat de plannen zijn en medestanders of deelnemers kunnen spreken of zoeken. Dit zou
wellicht op de Hiswa kunnen. Beursvloeren, pitchen en speeddaten zijn de communicatiemiddelen.
Het nationale netwerk organiseert twee(?) jaarlijks op een
vaste plek en een vaste tijd, een groot evenement, bijvoorbeeld bij de start van de zomer, bij voorkeur in samenwerking
met een regio, een verwante organisatie. Dit evenement kan
een nieuwe vorm van zomerbijeenkomst (reünie) zijn, maar
ook een tocht, een vierdaags evenement, admiraalzeilen of
wat dan ook.
Dit landelijke evenement moet zodanig zijn dat de TV, andere media, er op af komen, het publiek kan toestromen en
nationale publiciteit wordt gegenereerd voor het ronde en
platbodemjacht.
Daarbij spiegelgevechten, wedstrijden, verkleedpartijen,
culinaire genoegens, vlootschouwen, demo´s, bezoekers aan
boord, opstapdagen enz.

Samen met verkoopsteigers en onderdelenmarkten zodat je
er als schipper veel kunt halen. Maar er kan ook iets anders
worden bedacht. Er kan ook een verbinding worden gelegd
met bouwers, opleiders, een participatieproject, opleidingsof werkervaringsprojecten, historische verenigingen en
musea. Dat is aan de initiatiefnemers.
De organisatie achter het nationale netwerk is een eenheid
met leden of betalende deelnemers - participanten. Activiteiten vinden kostendekkend en gesponsord plaats. Deze
activiteiten omvatten een mix van vier typen activiteiten: in
de kern gericht op de schepen zelf, of op de schippers en
die dat zouden kunnen worden, of op thematische of historische verbindingen of op toeristische activiteiten, havendagen en dergelijke.

Zomerverslag jeugdbestuur
Uiteraard was dit jaar de jeugd weer aanwezig op de zomer reünie. Wij hadden nog maar één aanmelding binnen gekregen,
maar toch gingen we vol moed naar Lauwersoog. Toen wij op
donderdag aan waren gekomen gingen we gelijk alle boten af
om te kijken of er nog meer enthousiaste jeugd aanwezig was.
Uiteindelijk hadden we een leuke enthousiaste groep bij elkaar
en begon het leuke weekend. Vrijdag gingen de meeste boten
het wad op en was voor de jeugd de dag van de competitie
door middel van allemaal verschillende spelletjes waar iedereen punten mee kon verdienen, waarmee ze aan het eind een
leuke prijs konden winnen. Vrijdag was ook de dag dat we
met de jeugd ging dineren met zijn allen, dit was anders dan
anderen jaren. Voorgaande jaren gingen we zelf wat koken,
maar dit jaar hebben we gezellig in het restaurant gegeten dat
bij de haven was. Zaterdagochtend moesten we met zijn alle
vroeg uit de veren want we moesten traditioneel het jeugd
ontbijt klaarmaken. Dit jaar hebben we samen met de kok van
het restaurant de broodjes gebakken, eitje gekookt, koffie en
thee gezet, daarna in de zaal het buffet klaargezet en uiteraard alles geserveerd. Iedereen genoot hier zichtbaar van. Na
het captains diner gingen we met zijn allen gezellig naar het
strand en hebben daar spelletjes gespeeld, gezellig gepraat en
gezongen. Zondag was de laatste dag en de dag van het admiraalzeilen, maar ook de dag van de prijsuitreiking! Tijdens de
prijsuitreiking van het admiraalzeilen was ook de prijsuitreiking
van onze competitie. De ietwat grote wisselbeker hebben we
uitgereikt aan Carolien, die daarna er nog veel plezier van heeft
beleefd op de terugreis met de boot. Helaas is het jeugdbestuur uitgedund en zijn we op zoek naar iemand die ons wil
helpen! Ben jij iemand die het leuk vindt om activiteiten te
organiseren voor de jeugd en lijkt het je leuk om ons te helpen,
dan zoeken wij jouw! Stuur een mailtje naar xanneduijndam@
hotmail.com. Wij kijken alvast uit naar volgend jaar en hopen
jullie daar ook weer te zien! Tot volgend jaar!
Namens het jeugdbestuur
Anne.
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Toelichting op de exploitatierekening VSRP 2014

Aantallen leden en donateurs per 31-12-2014:
Op 31 december 2013 zijn er 1117 leden en donateurs.
Op 31 december 2014 zijn er 1066 leden en donateurs.

Bij een aantal posten zijn de opbrengsten met de uitgaven
verrekend en als totaal bij de kosten opgenomen.
Winkel: er waren op het moment van het opmaken van de
exploitatierekening geen activiteiten over 2014 bekend.

Dit kan worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
Nadelig exploitatieresultaat wordt voornamelijk verklaard door:
				
• Uitgaven 4e kwartaal 2013 Spiegel der Zeilvaart
		
31-12-2013 31-12-2014
• Ontvangen rente spaarrekening in 2014 over 2013 was
reeds in exploitatie 2013 opgenomen
LA lid met abonnement Spiegel
724
674
• Terugloop contributie inkomsten
L lid zonder abonnement
125
135
• Reeds betaalde dinerkosten welke nog te vorderen zijn
gezinslid
LG
262
251
op leden
vrijgesteld lid
4
4
V
DA
donateur met Spiegel
1
1
Toelichting op de balansrekening VSRP 2014
donateur zonder abonnement
1
1
D
•

De contributies over 2014 bedragen:
Lid/donateur
€ 17,Gezinslid
€ 11,Collectief abonnement Spiegel
€ 31,-

•
•

Kas winkel en winkelvoorraad zijn ongewijzigd overge
nomen uit 2013
Nog te vorderen najaarsbijeenkomst betreft nog te
ontvangen dinerkosten van deelnemende leden
nog te ontvangen rente van rentemeer rekening betreft
rente over 2014 welke in 2015 als ontvangst in exploita		
tie zal worden opgenomen

exploitatierekening VSRP 2014

Kosten
Bestuurskosten

werkelijk

begroting werkelijk

werkelijk

begroting werkelijk

2013

2014

2014

2013

2014

2014

€

€

€

€

€

€

Baten

815,13

1250,-

Administratie

2.362,34

2.150,-

1.019,58 Subsidie, donaties

Website

2.238,50

1.000,-

1.669,80

340,00

850,-

43,95

Jeugdcommissie
Spiegel der
Zeilvaart
Verslaggeving

22.898,95
822,80

Winkel

633,52 Contributies

25.000,- 28.122,21 Spiegel der
Zeilvaart

12.303,31

15.400,- 11.657,04

1.500,00

470,00

22.898,95

25.000,- 22.689,46

800,400,-

Winkel

258,50

900,-

Voorjaarsbijeenkomst

5.256,22

4000,-

3.968,05 Voorjaars
bijeenkomst

3.982,00

1.500,-

Zomer
bijeenkomst

10.388,11

14.000,-

2.242,93 Zomer
bijeenkomst

5.825,00

9.000,-

1.975,50

1.500,-

overige
bijeenkomsten
Najaars
bijeenkomst

500,3953,00

1.753,01

3.000,-

4.778,60 Najaars
bijeenkomst

750,-

Wintercursus

85,00

Beurskosten
12

Wintercursus
25 jarig bestaan

5.829,04

verzekering
Diversen

250,-

484,00
936,50

150,-

60,50 Diversen
Rente
spaarrekening
Nadelig
exploitatiesaldo

55.840,59

53.850,- 44.776,15

798,00
555,65

300,-

5.743,68

0,-

55.840,59

9.874,65

53.850,- 44.776,15

BALANS VSRP PER 31 DECEMBER 2014
Debet

31-12-2014

31-12-2013 Credit

€
ING betaalrekening
ING rentemeerrek.

2.515,58 Eigen vermogen

28.970,24

36.670,24

26,00

26,00

Winkelvoorraad

7.231,00

7.231,00

nog te vorderen
najaarsbijeenkomst

1.000,00

nog te ontvangen
rente rentemeerrek.

359,72

52.186,51

Nadelig exploitatiesaldo

-5.743,68

Vermogen 31.12.13

46.442,82

€

€

37.927,89

40.442,82

Crediteuren Spiegel
2013

37.927,89

Vermogen 31.12.12

31-12-2013

€

340,93

Kas winkel

31-12-2014

46.442,82

6.000,00

37.927,89

46.442,82

BEGROTING 2015

Kosten
Bestuurskosten

begroting

werkelijk

begroot

begroting

werkelijk

begroot

2014

2014

2015

2014

2014

2015

€

€

€

€

€

1.250,-

633,52

15.400,- 11.657,04

11.000,-

470,00

470,-

25.000,- 22.689,46

22.000,-

Werkgroepen

€ Baten
800,- Contributies
500,-

Administratie

2.150,-

1.019,58

1200,- Subsidie, donaties

Website

1.000,-

1.669,80

2000,-

850,-

43,95

500,-

Jeugdcommissie
Spiegel der
Zeilvaart

25.000,- 28.122,21

Verslaggeving

800,-

Winkel

400,-

22000,- Spiegel der
Zeilvaart
2400,Winkel

900,-

Voorjaars
bijeenkomst

4.000,-

3.968,05

1000,- Voorjaars
bijeenkomst

1.500,-

Zomer
bijeenkomst

14.000,-

2.242,93

2000,- Zomer
bijeenkomst

9.000,-

500,-

1.753,01

1800,-

Najaars
bijeenkomst

3.000,-

4.778,60

1000,- Najaars
bijeenkomst

1.500,-

Wintercursus

750,-

250,- Wintercursus

250,-

Overige
bijeenkomsten

Ondersteuning
evenementen

85,00
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250,-

verzekering
Diversen

250,-

484,00
150,-

60,50

Communicatie
& pr

484,150,- Diversen
2000,- Rente
spaarrekening
Nadelig
exploitatiesaldo

53.850,- 44.776,15

38.334,-

300,-

0,00

360,-

9.874,65

4.254,-

53850,- 44.776,15

38.334,-

Verslag van de 38ste Regionale
Friese Reünie te Heeg
In het eerste weekend van augustus 2014 vond de 38ste
Regionale Friese Reünie plaats. Een mooie vloot schepen
had zich al op donderdagmiddag verzameld in Lemmer, om
precies te zijn bij het ’Watersportscentre Tacozijl’. Het was
weer een gezellig weerzien. Er was nog niet zoveel tijd om
bij te kletsen, want de bemanning moest snel van het ene
Friese erfgoed overstappen naar dat andere, industriële,
Friese erfgoed, het Ir. D.F. Woudagemaal. Heus Unesco
World Heritage! Daar werd ons een interessante film voorgeschoteld over de geschiedenis en de werking van het
gemaal. Daarna konden we het indrukwekkende bouwwerk
bezoeken, met die fantastische ouderwetse maar nog altijd
perfect functionerende technologie. Na de rondleiding hebben we genoten van een heerlijke maaltijd met de nodige
versnaperingen in het Watersportscentre.

De Motketel trofee, de prijs voor de winnaar van het matchracen tussen equipes uit Holland en Fryslân.
De vlootschouw werd afgenomen door de admiraal Thedo
Fruithof. Tijdens het admiraalzeilen stond er een aardige
wind en uiteindelijk wist het eskader Friese jachten op de
mooiste manier de groet te brengen aan het admiraalschip
de Anneke. De admiraal genoot zichtbaar van al het moois
om zich heen. Helaas werd de lucht wat dreigend en werd
het juiste besluit genomen van het water te gaan. Dat was

Vrijdag is - traditiegetrouw - de aanlooptocht naar Heeg.
Een mooie tocht weer, dit keer via de Elfstedenstad Sloten.
Aan het einde van de middag had zich een mooie vloot van
geen straf, want de gehele vloot was welkom in de dorpskom bij de woning van Pier Piersma. Tussen het oude (mooi
gepavoiseerde) hout dreven moderne SUP-Boards en was er
weer plaats voor het aloude spijkerbroekhangen!
Ook het diner vond plaats in de tuin en in de schuur van
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ruim 50 schepen in Heeg verzameld. Er was een geheel nieuw
schouwtje bij, de Houtduyf, en ook de schouwen van de
KWVL waren gelukkig weer van de partij. Ook lagen de tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot weer aan de kade!
Speciale gast was het schip de Blind Date, een schip dat speciaal gebouwd is om te zeilen met mensen met een visuele
beperking, zie www.zeilenmetvisie.nl. Admiraalschip was dit
jaar de tjotter Anneke van Marlies Prins. Admiraal van deze
reünie was Thedo Fruithof.
De jeugd vermaakte zich vrijdagavond met een spannende
vossenjacht in het dorp Heeg. Het weekend werd geopend
met een gezellige barbecue op de kop van de haven De Eendracht, gevolgd door het palaver in de werf van Pier Piersma.
Zaterdagochtend konden de schouwen van de KWVL, onder
toeziend oog van een groot deel van de vloot en van de
Blind Date, een superspannende matchrace varen.

Piersma. Het diner, bestaande uit overheerlijke ouderwetse
Hollandse pot, werd opgeluisterd door de prachtige, ontroerende klanken van Michiel en Petra Weidner en hun muziekgezelschap. Een cymbaal, cello, viool: een hele speciale,

We kijken wederom terug op een zeer geslaagd evenement
en zien graag iedereen volgend jaar weer terug. Wij danken
ook dit jaar weer onze hoofdsponsors Zeilmakerij Molenaar,
Assurantiekantoor Van der Post en Stichting Boeier Catharina.

bijzondere combinatie in het inmiddels druilerige Heeg. De
jeugd vermaakte zichzelf en de toeschouwers nog met een
fakkelvaart door het dorp.
Zondag werd er weer gestreden om de prijzen op het Heegermeer, op het scherpst van de snede. De twee door de
WSH voortreffelijk georganiseerde wedstrijden werden dit
jaar gevaren in zeven verschillende klassen en kende weer
terechte winnaars.
De uitslagen van het admiraalzeilen en van de wedstrijden
zijn te vinden op de website www.friesereunie.nl.
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In memoriam Pieter van Drongelen
Op 11 september jl. hebben we met familie, vrienden en
kennissen afscheid genomen van Pieter en hem uitgezwaaid
voor zijn laatste vaart op de ’Pikbroek’, daarbij begeleid
door zijn vrouw Margot en de kinderen Joris, Merel en
Tijmen. Het was indrukwekkend om de anekdotes, verhalen
en mooie belevenissen te kunnen aanhoren, een ’schoot
aan’ te krijgen en hem na een ’Vaarwel’ te zien weggaan
over het water. Het was een stralende nazomermiddag, die
passend was voor het humorvolle en opgeruimde karakter
dat Pieter had. Hij kwam namens de VSRP voordracht in het
bestuur van de SSRP. Ik, en met mij de andere bestuursleden
van SSRP, kennen hem als een rustig, betrokken, analytisch
en creatief persoon die liever geen woorden vuil maakte
aan dingen die dat niet waard waren. Het met elkaar plezier
hebben in de dingen die je deed als bestuur sprak hem aan.
Om iemand met een beschouwend karakter te zien vertrekken met zijn eigen schouw, uitgezwaaid door de familie, zijn
vrienden en kennissen was mooi. De SSRP is Pieter dankbaar
voor zijn rol in het bestuur, en zijn warme betrokkenheid ook
nog daarna. We wensen Margot en de kinderen heel veel
sterkte met het verwerken van dit verlies.

In Memoriam Hennie Witteman
We hebben helaas afscheid moeten nemen van een heel
goed mens. Hennie was iemand die een heel goed mens
was, omdat ze positief in het leven stond, iets betekende
voor andere mensen en er was als je haar nodig had. Als
stoere vissersdochter van het eiland Wieringen, had ze uiteraard de passie voor het water, voor vis maar ook, zoals veel
andere bewoners van een voormalig eiland, belangstelling
voor historie. Daar hoorde voor haar ook de belangstelling
voor zeilende vissersschepen en later voor de gehele ronde
en platbodemvloot bij.
Maar bovenal haar positieve persoonlijkheid die we bijvoorbeeld op de reünies van het Stamboek zagen, en waar geen
moeite voor haar teveel was, zullen we missen. Ze kreeg als
blijk van waardering voor al haar werk in 2003 de W.H. de
Vosprijs uitgereikt. We wensen haar man Gijs en de overige
familie veel sterkte met dit verlies.

In Memoriam Ety Kolkman
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Begin januari 2015 ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van Ety Kolkman. De meesten van ons kennen Ety
als de - al sinds medio jaren ’80 - opstapper op de Vrouwe
Anna Margaretha van de familie Both. Ety werd al snel meer
dan ‘alleen maar’ een mee-zeiler: zij werd actief in de toen
net opgerichte VSRP en was jarenlang redacteur van de
’Tuyghpraet’. Ze verzorgde de vormgeving en layout van de
jaarverslagen en werd uiteindelijk secretaris van het verenigingsbestuur tot 1997.
Ety was niet alleen een enthousiaste mee-zeiler, maar vooral
ook een gezellige gast in menige kuip en kombuis en altijd
van harte bereid mee te doen bij het organiseren van speciale bijeenkomsten, vaartochten of reünies.
Met dank voor al haar werk, zullen we haar vooral missen als
gezellig mens. We wensen haar vrienden en bekenden veel
sterkte toe.

BEHOUD VAREND ERFGOED
De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is de initiatiefnemer
in de huidige discussie over het behoud en beheer van unieke, historischculturele schepen in Nederland. Vanaf de jaren zestig ‘dreef’ het behoud van
varend erfgoed grotendeels op particulieren. Dat ging over het algemeen
goed: vaartuigen ouder dan 50 jaar en met een substantiële historische
waarde, bleven veelal behouden. Om diverse redenen begint dat particuliere
onderhoud nu te stokken. De jongere generatie gaat meer voor beleving, dan
voor behoud, schepen hebben geen praktische functie meer en de kosten zijn
sterk toegenomen.
Ook de musea worstelen hiermee. De vloten drukken sterk op de begrotingen.
En alhoewel een varende vloot een wezenlijk onderdeel is van de collectie,
zijn zij al langere tijd op zoek om beheer op een verantwoorde manier elders
te beleggen.
Vooral om te zorgen voor unieke vaartuigen, waarvan er nog maar één enkele
over is, is het idee ontstaan een concept vergelijkbaar met de Vereniging
Hendrick de Keyser te toetsen. Deze vereniging zet zich in voor het behoud
van historische panden. De vereniging doet dit door de panden te verwerven,
ze vervolgens te restaureren en te exploiteren. Schepen zijn echter geen
onroerend goed, en of dezelfde aanpak wel toepasbaar is binnen de blauwe
sector verdiende nader onderzoek.
De afgelopen periode is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij drie
representatieve historische schepen centraal gezet zijn. Deze schepen dienden
als casus waarvoor een business model is ontwikkeld gericht op exploitatie.
Dit rapport gaat in 2015 verder in op het onderzoek, de conclusies, de
mogelijkheden tot exploitatie, en het advies voor het vervolg. Er is, naast de
inbreng van de SSRP, sprake van een nauwe samenwerking tussen Vereniging
Hendrick de Keyser, Het Scheepvaart Museum, Maritiem Museum en het
Zuiderzee Museum. De uitvoering van het onderzoek is in handen gelegd van
Camunico. Financiering van de eerste en tweede fase is gerealiseerd door
bijdragen van SSRP in 2013 en van Mondriaan Fonds, Vaderlandsch Fonds,
Vereeniging De Prins Hendrik Stichting en het Dorus Rijkers Fonds in 2014.
Olav Loeber
Bron: Behoud Varend Erfgoed, financiële haalbaarheidsstudie, Luc Brugman
en Catherine van Nierop, Camunico
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