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Voorwoord
Van de voorzitter,
Een bewogen jaar ligt inmiddels achter ons. Een jaar waarin de nadruk heeft gelegen op de bouw van
ons nieuwe onderkomen aan het Heegermeer. Dat zoiets niet over een nacht ijs kan worden
gerealiseerd is duidelijk. December 2010 werd een eerste overeenkomst getekend tussen de Stichting
Friese Tjottervloot (SFT) en de toenmalige gemeente Wymbritseradiel, waarin stond dat de SFT een
groot startbedrag kreeg. Daarnaast werd er een overeenkomst getekend tussen de Stichting Watersport
Heeg (SWH) als beheerder van de gemeentelijke passantenhaven, Watersportvereniging Heeg (WSH),
SFT, Plaatselijk Belang Heeg (PBH) als beheerder van het dagrecreatieterrein en de gemeente
Wymbritseradiel als eigenaar om met elkaar een geweldig verbeteringsprogramma te starten voor
Heeg. Dit alles in het kader van het project Waterfront Heeg, onderdeel van het Friese Meren Project.
De ondertekening was op zich al het resultaat van jaren van voorbereiding en plannen maken.
Eind 2014 waren tekeningen van de architect, vergunningen en begrotingen voldoende uitgewerkt. De
benodigde financiën waren zo goed als rond. Tijdens dit proces bleek dat het vertrouwen van de SFT- en
WSH-besturen in elkaar was gegroeid. Het feit dat de bestuursleden van beide partijen elkaar als
dorpelingen kennen, maar ook dat enkele bestuurders van de SFT actief zijn en waren bij de WSH, bleek
een belangrijke voorwaarde. De besturen van de WSH en SFT durfden het besluit te nemen
daadwerkelijk te starten met de bouw van een nieuw gezamenlijk onderkomen. De meest onzekere
factor was de inzet van de vrijwilligers. Dit laatste is een groot feest gebleken. Zij hebben ons er
doorheen geholpen door hun niet aflatende inzet en positieve opstelling. Zij waren inzetbaar zonder
onderscheid te maken tussen welke werkzaamheden voor wie moesten worden gedaan. De keuze om
Rob van Roessel in te huren als bouwmeester was daarnaast een meesterzet.
Binnen 1 jaar is de nieuwbouw gerealiseerd zonder onverwachte financiële tegenvallers. Beide
organisaties houden voldoende financiële reserve en daarmee vertrouwen over voor de toekomst.
Wij hebben een nieuwe huisvesting met de botenhuizen, een eigen bestuurs- en ontvangstruimte, eigen
onderhoudsruimte met takelmogelijkheid en boven op de eerste verdieping een fantastische
ontvangstruimte met terras op de mooiste locatie van Heeg (of van Fryslân!).
Daarnaast hebben wij ook voor de hele vloot nieuwe zeilen besteld. Door bemiddeling van de oudvoorzitter R. Wegener-Sleeswijk hebben enkele fondsen ons financieel geholpen en met een grote
korting van de plaatselijke zeilmaker is dit financieel gerealiseerd.
2015 lijkt mij dan ook een van de meest gedenkwaardige jaren in de geschiedenis van de SFT. Wie van
de initiatiefnemers, oud-bestuursleden en oud-instructeurs, had eind vorige eeuw kunnen bedenken
dat hun inzet om de Friese Tjottervloot te behouden tot dit resultaat zou leiden.
Met dit alles is de fase van behoud geborgd. Nu komt de volgende en de meest belangrijke fase: een
goede toekomst verder ontwikkelen en borgen.
Belangrijk speerpunten zijn de jeugd, de donateurs en het aandacht vragen voor het behoud van ons
varend (fries) cultureel erfgoed.
Voor de jeugd zetten wij in op: zeillessen, een zwerftocht van een week en zelfstandige deelname aan
enkele evenementen zoals de Regionale Friese Reünie en een evenement in Oudega (Sm). Weer zullen
waarschijnlijk enkele tjotters 2 weken worden uitgeleend aan de Brasem voor hun (jeugd)evenement.
Wij proberen tevens de jeugdleden van de WSH kennis te laten maken met onze vloot en een
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wedstrijdopleiding op te zetten voor de jeugd van schippers en bemanning van de beide Friese skûtsjeorganisaties.
De donateurs kunnen uiteraard zelf zeilen met de tjotters. Samen met de WSH proberen wij het nieuwe
gebouw een soort sociëteit-m of clubfunctie te geven. Daarmee proberen wij tegemoet te komen aan
de nieuwe trend in de watersport waarbij men wel wil kunnen zeilen, maar geen eigenaar wil zijn van
een schip. In het weekend is het watersportcentrum open voor leden en donateurs. Deze zoeken via de
moderne media contact om elkaar te ontmoeten en te zeilen. Het dagrecreatieterrein met speeltuin en
strandje is daarbij ideaal voor gezinnen met kleine kinderen. Speciaal voor hen hebben we twee van
buitenaf toegankelijke toiletten in het centrum gerealiseerd.
De vloot kan worden ingezet voor promotie en evenementen elders. De zustervereniging op de Brasem
is daarvan een voorbeeld, maar er valt ook te denken aan weer uitstapjes naar het buitenland.
Er komt een kalender om alle activiteiten op vast te leggen.
Ik hoop u hiermee een indruk te hebben gegeven van de belangrijke periode achter ons, van de
activiteiten die wij aan het ontwikkelen zijn en de inzet van het bestuur.
Jack van den Berg
Voorzitter Stichting Friese Tjottervloot
Januari 2016
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

: Pharshoeke 101, 8621CW 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
: Kapelstrjitte 1, 8742KN Burchwert
: +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, Kapelstrjitte 1, 8742KN 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 2015
Werving donateurs
De aantrekkingskracht van ons nieuwe onderkomen heeft ook zijn effect gehad op het aantal
geregistreerde en betalende donateurs. Het aantal is afgelopen jaar toegenomen t.o.v. voorafgaande
jaren.
Tijdens activiteiten rondom de nieuwbouw is ook aandacht besteed aan het werven van donateurs. Dit
heeft ook enkele nieuwe donateurs opgeleverd.
Deelname beurzen en evenementen
In 2015 was de Stichting aanwezig op Boot Holland en de Hiswa. Op beide beurzen stonden we met een
tjotter als publiekstrekker. Tijdens Boot Holland konden de bezoekers ook kennismaken met de
nieuwbouw die toen net was gestart in de vorm van een maquette.
Ook hebben de Tjotters en het Fries jacht weer meegedaan aan de wedstrijden en reunie in Heeg en zijn
evenals voorgaande jaren weer verschillende wedstrijden in de omgeving bezocht en zijn we op
uitnodiging geweest bij de opening van een sluis naar een nieuwe woonwijk.
Er is een aantal Tjotters uitgeleend aan een andere watersportvereniging op de Kaag ter ondersteuning
van hun jeugdactiviteiten.
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 2015 waren er 15 cursisten.
Vergroten betrokkenheid
In 2015 hebben we extra inspanningen verricht voor het vergroten van de betrokkenheid bij de
tjottervloot. Op 13 juni organiseerden we een reünie van oud-instructeurs en oud-medewerkers van
zeilschool It Beaken. We nodigden voor dit evenement ook onze huidige donateurs en relaties uit. In
samenwerking met WaterSportvereniging Heeg (WSH) hielden we op de 13de juni een veiling waarmee
we € 8.000,- hebben opgehaald als ondersteuning voor de bouw van het nieuwe watersportcentrum.
Tezamen met de WSH hielden we op 9 oktober een barbecue voor alle bouw-vrijwilligers als dank voor
hun werkzaamheden. Op 21 december was er een eindejaarsborrel voor alle tjottervlootvrijwilligers.
Ook hier waren de vrijwilligers van de SFT en WSH welke actief zijn geweest bij de bouw voor
uitgenodigd. De band die velen voelen met de tjottervloot neemt duidelijk toe en dat is positief voor de
toekomst.
Communicatie en pr
Veel aandacht in de pers en op sociale media is uitgegaan naar de bouw van ons nieuwe onderkomen
aan het Heegermeer. Regelmatig zijn er berichtjes en foto’s geplaatst op facebook en de nieuwbouw
blog.
Ook is er een artikel (10 pagina’s) verschenen in de Waterkampioen van februari afgelopen jaar, in
maart in de Spiegel der Zeilvaart en in september een uitgebreid verhaal over de tjottervloot in Zeilen
inclusief een filmpje op de website van Zeilen.
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Financieel overzicht
De financiële huishouding van de stichting stond het afgelopen jaar voor een aanzienlijk deel in het
teken van de nieuwbouw. Bij aanvang van het afgelopen boekjaar is besloten alle betalingen en uitgaven
via onze reguliere betaal- en spaarrekeningen te laten lopen. Vandaar ook dat alle inkomsten en
uitgaven in een verzamelstaat zijn weergegeven. Specifiek voor de nieuwbouw is een apart overzicht
van inkomsten en uitgaven bijgevoegd.
T.g.v. sponsoren en subsidieverstrekkers is door van der Veen & Kromhout, registeraccountants een
“Rapport van feitelijke bevindingen inzake de financiële verantwoording van de gezamenlijke
nieuwbouw van WSH en SFT aan de Pharshoeke in Heeg” opgesteld. Dit rapport is beschikbaar en
elders op de website van de SFT gepubliceerd.

Financieel jaaroverzicht 2015 Stichting Friese Tjottervloot
Inkomsten
ABN-AMRO
Belastingdienst
Donateur algemeen
Donateur varend
Donatie algemeen
Donatie nieuwbouw
Merchandising
Overigen (0% BTW)
Reunie 13 juni 2015
Verhuur schepen
Zeilkamp

€
398,75
€ 48.238,00
€ 1.638,84
€ 6.000,00
€ 14.405,50
€ 313.814,60
€
460,00
€
60,00
€ 5.140,00
€ 1.655,50
€ 1.235,00

Totaal inkomsten

€ 393.046,19

Banksaldi
ABN-AMRO BestuurSpaarrekening
ABN-AMRO OndernemersDeposito
ABN-AMRO Bestuurrekening
Totalen

1-1-2015
€
1,17
€ 56.269,01
€ 1.589,07
€ 57.859,25

Uitgaven
ABN-AMRO
Exploitatie schepen
Nieuwbouw
Onderhoud schepen
Overigen
Promotie
Reunie 13 juni 2015
Vrijwilligersvergoeding
Zeilkamp

€
€
€
€
€
€
€
€
€

196,62
926,80
402.895,60
10.258,36
2.051,06
1.507,97
650,91
1.511,79
525,94

Totaal uitgaven

€

420.525,05

Verschil inkomsten en uitgaven

€

-27.478,86

31-12-2015
€
1,17
€ 28.728,05
€ 1.697,59
€ 30.426,81

Verschil
€
€ -27.540,96
€
108,52
€ -27.432,44

In 2014 is een bedrag a E 29.718,88 gereserveerd t.b.v. de nieuwbouw.
Verrekening met het verschil inkomsten en uitgaven 2015 levert een positief resultaat van E 2.301,14
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Toelichting op het financieel overzicht
Zoals in het overzicht is aangegeven zijn de totale uitgaven en inkomsten nagenoeg in balans.
Het bedrag van E 14.405,50 (donatie algemeen) als inkomsten is voor het grootste deel bijeengebracht
door verschillende stichtingen en bedoeld voor nieuwe zeilen voor de Tjotters. Een bedrag van E 8.200,is hieraan ook daadwerkelijk uitgeven. Het resterende bedrag zal worden besteed aan huikjes, reparatie
van zeilen en het meten van de schepen ter verkrijgen van een TCF (Tijd Correctie Factor).
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Financieel overzicht nieuwbouw
Overzicht inkomsten en uitgaven tbv nieuwbouw SFT / WSH
Uitgaven t.b.v. nieuwbouw

Inkomsten t.b.v. nieuwbouw
Datum
19-8-2014
20-8-2014
21-8-2014
26-1-2015
2-2-2015
3-2-2015
24-3-2015
25-3-2015
11-4-2015
13-6-2915
26-6-2015
22-6-2015
29-6-2015
7-8-2015
10-8-2015
14-8-2015
4-9-2015
30-10-2015
26-11-2015
15-12-2015

Ontvangen van
Woudsend anno 1816
Rabobank
De grote zuidwesthoek
WSH
Steunstichting Friese Tjottervloot
Provincie Friesland
Steunstichting Friese Tjottervloot
Gemeente ZuidWest Friesland
WSH Deel gemeente en merenproject
Steunstichting Friese Tjottervloot
Veiling
BTW teruggave Q1 2015
Eeuwe de Jong
Heech by de Mar
Provincie Friesland tbv lift
Woudsend anno 1816 extra donatie
BTW teruggave Q2 2015
Wajer en Wajer Yachts BV
BTW teruggave Q3 2015
Profile Rodenburg
Prins Bernhard Cultuurfonds

Bedrag
€
30.000,00
€
2.500,00
€
5.000,00
€
6.359,58
€
35.000,00
€
16.416,80
€
35.000,00
€
95.000,00
€
50.000,00
€
30.000,00
€
5.140,00
€
11.504,00
€
1.000,00
€
250,00
€
10.393,00
€
5.000,00
€
27.812,00
€
1.000,00
€
8.537,00
€
500,00
€
15.000,00

Totaal inkomsten t.b.v. nieuwbouw€

Datum
31-12-2013
24-1-2015
20-2-2015
20-2-2015
22-3-2015
17-4-2015
13-5-2015
22-5-2015
12-6-2015
24-6-2015
17-8-2015
19-9-2015
19-9-2015
19-9-2015
25-12-2015

Ten gunste van
In 2014 uitgegeven
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies
R. van Roessel bouwadvies

391.412,38

Nog te ontvangen
Van

Bedrag

Provincie Friesland
BTW teruggave belastingdienst

€
€

Factuurnummer

SFT reg.nr.

Factuurnr.: 2015-1/22
Factuurnr.: 2014-4/28
Factuurnr.: 2014-4/25
Factuurnr.: 2014-4/31
Factuurnr.: 2014-4/35
Factuurnr.: 2014-4/39
Factuurnr.: 2014-4/40
Factuurnr.: 2014-4/43
Factuurnr.: 2014-4/46
Factuurnr.: 2014-4/50
Factuurnr.: 2014-4/53
Factuurnr.: 2014-4/54
Factuurnr.: 2014-4/55
Factuurnr.: 2014-4/65

SFT-U-2015-010
SFT-U-2015-019
SFT-U-2015-020
SFT-U-2015-033
SFT-U-2015-035
SFT-U-2015-039
SFT-U-2015-040
SFT-U-2015-043
SFT-U-2015-049
SFT-U-2015-056
SFT-U-2015-064
SFT-U-2015-063
SFT-U-2015-062
SFT-U-2015-067

Bedrag(incl. BTW)
BTW bedrag
€
14.140,69
€
8.811,22 €
1.529,22
€
5.143,50
€
25.218,82 €
4.376,82
€
53.112,95 €
9.217,95
€
66.211,20 €
11.491,20
€
1.716,99 €
297,99
€
47.994,65 €
8.329,65
€
51.854,55 €
8.999,55
€
40.970,60 €
7.110,60
€
23.818,85 €
4.133,85
€
33.025,00 €
5.731,61
€
1.099,22 €
62,22
€
1.433,32
€
16.045,00 €
2.784,67

Uitgegeven(betaald) in 2015
Totaal uitgegeven (betaald)

€
€

376.455,87 €
390.596,56

Totaal inkomsten t.b.v. nieuwbouw

€

397.453,58

Bouwkosten volgens eindafrekening
Bouwkosten (Gehele gebouw)
Bouwkosten (SFT deel)
Eigen werk (SFT deel)
Te betalen (SFT deel)
Betaald (2014/2015)

€
€
€
€
€

915.937,00
429.956,00
31.674,00
398.283,00
390.596,56

Tekort Financiering

€

-6.870,62

Opmerking en/of toelichting
Zie jaarrekening 2014
Termijn 1 volgens puntenschema
Bouwleges SFT deel
Termijn 2 volgens puntenschema
Termijn 3 volgens puntenschema
Termijn 4 volgens puntenschema
tbv aansluiten nutsvoorzieningen
Termijn 5 volgens puntenschema
Termijn 6 volgens puntenschema
Termijn 7 volgens puntenschema
Termijn 8 volgens puntenschema
Termijn 9 volgens puntenschema
Rekening Vitens
Rekening Aon risk + vergoedingen
Termijn 10 Meerwerk

64.065,33

Toelichting

4.103,20 Resterende deel van toegezegde € 44.277,1.938,00 Gebaseerd op 78% BTW teruggave van € 49.791,-

Toelichting
Als stichting zijn we er trots op dat we het gebouw hebben kunnen realiseren zonder schulden. Door o.a. een aanzienlijk deel “ eigen werk” hebben we
extra zaken op het gebied van duurzaamheid kunnen realiseren maar is ook een toename van de algehele bouwsom t.o.v. de begroting opgevangen.
Voor het kleine verschil zijn we nog op zoek naar een oplossing in de vorm van een extra donatie of subsidie. Indien nodig kan dit uit eigen middelen
aangevuld worden.
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Balans per 31-12-2015
(Materiële) activa
- Gebouw
- Inventaris
- Schepen
- Gereedschappen
- Overige

Toelichting op de balans
Zoals in het jaarverslag van 2014 toegezegd zullen we zodra alle formaliteiten rondom de oprichting van
de vereniging van eigenaren achter de rug zijn, een balans opmaken met daarin alle bezittingen en
eigendommen van de stichting. Echter dit blijkt een iets langduriger proces dan in eerste instantie
verwacht en gehoopt. Toch verwachten we in de loop van 2016 deze balans op te kunnen gaan maken.

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