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Voorwoord
Van de voorzitter,
De voorgaande twee winters stonden in het teken van het onderhoud van de tjotters en het Fries jacht.
Er is groot onderhoud gepleegd door vrijwilligers en gelukkig groeit het aantal vrijwilligers nog steeds.
Commentaar van ter zake deskundigen: “Ze hebben er nog nooit zo mooi uitgezien.”
De reis naar Zuid-Bretagne (Golfe du Mor Bihan) in 2013 heeft een positieve nasleep: 2014 geeft een
groei van (varende) donateurs te zien en er is ook meer met de tjotters gezeild. Dat zal alleen maar
toenemen wanneer ons nieuwe pand klaar is. De donateurs kunnen dan gemakkelijker (via Facebook,
Twitter enz.) met elkaar afspreken. Onze kantine als start (met koffie!) van een dagtocht en als einde
met een gezamenlijke borrel ter afsluiting?
Het binnenhalen van de benodigde financiën voor de nieuwbouw was en is een heel belangrijke
activiteit. De Steunstichting van de Tjottervloot en de gemeente Sûdwest Fryslân leverden een zeer
aanzienlijk deel. De fondsen Woudsend 1816, Prins Bernhart Cultuurfonds, De Grote Zuidwesthoek,
RABO en Plattelandsprojecten van de Provincie Fryslân hebben ons de rest van het benodigde bedrag
toegezegd. Ook de Watersportvereniging Heeg heeft haar deel bij elkaar kunnen krijgen. Voldoende om
te besluiten met de nieuwbouw verder te gaan. Er zullen in 2015 nog acties plaatsvinden voor de
inrichting van het pand en voor hulpmiddelen voor jeugdlessen enz. Jammer was dat de gemeente door
allerlei omstandigheden onze snelheid van fondswerving en besluitvorming niet kon bijbenen. Dat heeft
de bouw vertraagd. De zeilgarderobe steekt sterk negatief af bij de mooi gelakte schepen. De komende
jaren zullen wij nog geen geld kunnen sparen voor nieuwe. Dat belemmert ons in de exploitatie van de
vloot. En is er dan ook een actie bij andere fondsen gestart voor nieuwe zeilen. Met de nieuwe zeilen,
(en eventueel opnieuw meten van de tjotters voor een tcf) zullen de tjotters beter inzetbaar zijn voor
het jeugdzeilen, oefenprogramma’s voor eigenaren van (grote) platbodems, onderlinge zeilwedstrijden
tussen de donateurs, verhuur aan zeilverenigingen, bedrijven en deelname (door varende donateurs)
aan ronde en platbodemwedstrijden.
De nieuwbouw is belangrijk maar nog veel belangrijker is wat wij daarna gaan doen. Het bestuur gaat
door met acties die het gebruik en behoud van de vloot bevorderen.
J. (Jack) van den Berg
Voorzitter Stichting Friese Tjottervloot
Januari 2015
Blij met iedere gift!
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Algemene informatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit jaarverslag omvat naast een algemene uiteenzetting van de activiteiten, ook het financiële verslag
van de Stichting Friese Tjottervloot. De stichting is notarieel opgericht op 13 november 1995, gevestigd
in Heeg en bij de KVK geregistreerd onder nummer 41005339.

Doelstelingen
In de statuten van de Stichting Friese Tjottervloot zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:
De bevordering van het behoud van authentieke Friese zeiljachten als onderdeel van het Fries varend
cultuurgoed; het (in staat stellen tot) verwerven en behouden – eventueel uitbreiden – van
verzamelingen van authentieke Friese zeiljachten, waaronder de “Heegemer Tjottervloot”; het in
aanraking brengen van met name de jeugd middels allerlei activiteiten met dit onderdeel van het Friese
cultuurgoed; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

ANBI
De Stichting Friese Tjottervloot is door de belastingdienst per 01-01-2008 erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd onder (RSIN)-nummer: 804418184.
Als gevolg hiervan kunnen voor giften, schenkingen en donaties (extra) belastingvoordelen gelden.

Contactgegevens
Postadres
Emailadres
Web
Facebook

: Molefinne 41, 8621DA Heeg
: info@friesetjottervloot.nl
: www.friesetjottervloot.nl
: www.facebook.com/friesetjottervloot
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Financiële gegevens
Penningmeester
Email
Postadres
Tel.Mob.

: G.J. (Gerrit-Jan) de Vos
: penningmeester(@)friesetjottervloot.nl
: Amazonestraat 10, 1827KA Alkmaar
: +31(0)6 37336299

KvK
IBAN
BIC
RSIN

: 41005339
: NL93ABNA0441570240
: ABNANL2A
: 804418184

Organisatie
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie en PR
Lid
Lid
Lid

: J. (Jack) van den Berg, Molefinne 41, 8621DA Heeg
: M. (Marjolein) Gritter
: G.J. (Gerrit-Jan) de Vos, Amazonestraat 10, 1827KA Alkmaar
: K. (Klaas) Smit, Kaatsplein 17, 8748 BZ Witmarsum
: M. (Marleen) Michelhoff
: P.I.J. (Pytsje) Rijpma-Tjalma
: J.W. (Jan Willem) Hoorn

Comité van aanbeveling
<namen, functie>

Vrijwilligers
Onderhoud en Verhuur : R. (Rob) van Roessel
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Activiteiten
Werving donateurs
Via beurzen, evenementen, Facebook, nieuwsbrieven en de website hebben we in 2014 geprobeerd
meer donateurs te werven. Vooral op de beurs Boot Holland en de Hiswa waren we actief met werven
van donateurs. Voor die beurzen zijn speciale ansichtkaarten gemaakt met daarop een wervende tekst
om donateur te worden van de Stichting. Daarnaast hebben we een verjaardagskalender met prachtige
tjotterfoto’s uitgebracht. Ook deze is ingezet voor het werven van donateurs.
Speciaal voor beurzen hebben we de gehele vloot op canvas laten afbeelden, waarmee we de Stichting
duidelijker kunnen presenteren.
Deelname beurzen en evenementen
In 2014 was de Stichting aanwezig op Boot Holland en de Hiswa. Op beide beurzen stonden we met een
tjotter als publiekstrekker. De tjotter blijkt een grote aaibaarheidsfactor te hebben en vele
beursbezoekers wilden de tjotter van dichtbij bekijken en even aanraken. Dit bood de stand bemanning
de mogelijkheid een gesprekje aan te knopen om de bezoeker te bewegen donateur te worden.
In het voorjaar hebben we, gelijktijdig met de Opstapdag Heeg, onze donateursdag georganiseerd.
Daarnaast waren we aanwezig met de gehele tjottervloot bij Sail Giethoorn, heeft een aantal tjotters
meegedaan aan de wedstrijden van de Regionale Friese Reünie en deed een aantal tjotters mee aan de
wedstrijden van Drachten-Veenhoop.
Voor de jeugd hebben we eind juni een zeilcursus georganiseerd. Deze cursus was weer een groot
succes, mede omdat het aantal deelnemers al een aantal jaren toeneemt: in 2014 waren er 15 cursisten.

Communicatie en pr
Onze donateurs en de pers informeren we bijna maandelijks over het wel en wee van de Stichting via
nieuwsbrieven en posts op Facebook. Op de beurs Boot Holland hebben we de pers geïnformeerd over
de stand van zaken van de Stichting én hebben we uit de doeken gedaan dat we tezamen met
Watersportvereniging Heeg (WSH) een nieuw onderkomen gaan bouwen voor de tjotters. De
gesprekken met de pers hebben artikelen opgeleverd in regionale media en watersportbladen.
In augustus hebben we met de tjotter Friso showgezeild voor de Waterkampioen. De foto’s met een 10
pagina grote reportage in de Waterkampioen, verschijnen begin februari 2015.
Half november hebben we een blog geopend, tezamen met de WSH. Op dit blog houden we nauwgezet
de vorderingen van de nieuwbouw bij. Kijk dus regelmatig op nieuwbouwwshsft.blogspot.nl.
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Jaarrekening

Jaarrekening Stichting Friese Tjottervloot 2014
inkomsten

uitgaven

Verschil

€

4.994,86 onderhoud

€

3.756,45

varende donateurs

€

5.400,00 diverse huur pand onderhoud

€

3.352,00

huur via Heeg

€

2.351,48 diverse (zie specificatie)

€

3.592,88

onkostenvergoeding ivm verhuur €

525,64

donateurs

onkosten kamp
bijdrage gebouw wsh

€

ontvangen subsidies voor bouw

€

diverse

€

4.865,60 specifiek zie specificatie

kamp 2014

€

1.330,00

6.359,58 kosten tbv gebouw
37.500,00 bankkosten

donatie reg. Reunie

€

579,56

€

14.140,69

€

343,38

€

8.447,35

€

29.718,89

€

64.456,84

openstaand bedrag voor de

rente

€

Totaal inkomsten

€

194,86 bouw (gereserveerd)

62.996,38 Totaal uitgaven

€

1.460,46-

bank saldo
ING
spaarekening ing

€
€

31-12-2013
6.680,97
33,73

31-12-2014

ABN bestuursrekening

€

300,61 €

1.589,07

ABN ondernemers dep

€

22.584,35 €

56.269,01

ABN best. Spaarekening

€

1,17 €

1,17

€

29.600,83 €

57.859,25

Totalen

verschil in jaarrekening

€

€

28.258,42

29.718,88-

Toelichting op de jaarrekening
In dit boekjaar is € 2.868,- aan naheffingen over de jaren 2010, 2011 en 2012 aan de belastingdienst
betaald.
Van de inkomsten ter grootte van € 43.859,58 (€ 37.500,- + € 6.359,58) tbv de nieuwbouw is een bedrag
van € 14.140,69 in dit boekjaar ook daadwerkelijk uitgegeven. Het resterende bedrag van € 29.718,89 is
opgevoerd als (gereserveerde) uitgave.
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Balans per 31-12-2014
(Materiële) activa
- Gebouw
- Inventaris
- Schepen
- Gereedschappen
- Overige

Toelichting op de balans
De Stichting Friese Tjottervloot realiseert in 2015 samen met de watersportvereniging Heeg een nieuw
onderkomen aan de rand van het Heegermeer. De investering die hiervoor benodigd is kan gedaan
worden door de toegezegde bijdragen van verschillende fondsen.
Na de realisatie is de Stichting Friese Tjottervloot, middels een vereniging van eigenaren, deels eigenaar
van dit pand. Aan het eind van het boekjaar 2015 zal er dan ook een balans worden opgemaakt waarin
dit gebouw en andere bezittingen (schepen) zullen zijn opgenomen.

Opmerkingen
Er zijn geen medewerkers in dienst.
Er zijn geen vergoedingen anders als de “vrijwilligersvergoeding” betaald.
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