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Voorwoord
Van de voorzitter,
Het seizoen van de tjottervloot begon met de hachelijke reis van drie tjotters naar Tasmanië. Duizenden
mijlen over de oceaan heen en terug om vier dagen lang op te treden tijdens het Australian Wooden
Boat Festival. Aldaar trokken de boten veel bekijks en maakten ze vele verhalen los bij emigranten. Soms
met tranen in hun ogen stonden ze te kijken naar het varend erfgoed uit het land waar zij of hun
voorouders vandaan kwamen. Het lijkt veel inspanning voor weinig dagen, maar de promotionele
impact van zo’n reis is groot. Met deze reis -en in 2013 met de reis naar het Bretonse Morbihan –
kunnen we de tjotters onder de aandacht brengen van een groot, ook internationaal, publiek.
Op de Hiswa in maart hielden we de documentaire over de tjottervloot ten doop. Lex van Roessel heeft
de tjotters en hun historie prachtig in beeld gebracht. Een mooi document waarmee we iedereen die
het maar wil weten, kunnen laten zien hoe uniek onze vloot is. Wereldwijd de grootste vloot tjotters!
Vele bedrijven, groepen, studenten en individuen vonden hun weg naar Heeg. De zwerfbond zeilde
onder barre weersomstandigheden drie dagen lang door Friesland. Ruim 35 zeilers, jong en soms wat
minder jong, hebben een heerlijke tocht door Friesland gemaakt. In Oudega trad de vloot op als
bruisbootjes. Bruisgasten konden op een prachtige dag aan boord van de tjotters stappen en een heuse
trouwerij op het water meemaken. Het Friese jacht de Reiddomp deed zelfs dienst als officiële
trouwlocatie.
De jeugd genoot van de schepen tijdens een instructieweekend en een zwerfkamp. Tijdens de
zwerfweek hebben ze regen, wind en zelfs kou ervaren, ook al vond deze zeilsafari plaats in de
zomervakantie. Een groep van 18 bikkels zeilde een week lang van plek naar plek en overnachtte op de
meest ongebruikelijke plaatsen. Wat een ervaring.
Ook tijdens verschillende evenementen waren meerdere schepen van onze vloot aanwezig: de
Regionale Friese Reünie in Heeg, Drachten-Veenhoop en het Kruis van Heeg. Wedstrijdzeilen in tjotters
blijft een kunst en wanneer je daartoe de kans krijgt, dan ervaar je pas echt wat het is om alles uit die
oude dames te halen.
In It Sylhûs hebben we vele en vele zeilers mogen ontvangen. Soms voor een bezichtiging, een
vergadering of een gezellige borrel. Maar ook om hen te voorzien van een heerlijk buffet en een
uitgebreid ontbijt de volgende dag. tijdens de bouw hadden we wel bedacht dat It Sylhûs hiervoor
geschikt zou zijn, maar het blijkt in de praktijk gelukkig ook zo uit te pakken. Wat een prachtige locatie
met een schitterend uitzicht over het Heegermeer.
Het seizoen zit erop. Op 4 november onttakelden we de tjotters en maakten we ze winterklaar.
Gedurende de Winter plegen we uitgebreid onderhoud aan de schepen.
Rob van Roessel,
Voorzitter Stichting Friese Tjottervloot
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

: R. (Rob) van Roessel
: M. (Marjolein) Gritter
: G.J. (Gerrit-Jan) de Vos
: K. (Klaas) Smit
: M. (Marleen) Michelhoff
: P.I.J. (Pytsje) Rijpma-Tjalma
: J.W. (Jan Willem) Hoorn

Vrijwilligers
D. (Dick) Maljers
T. (Theo) Potma
J. (Jack) vd Berg
J. (Jaap) Rouwe
D. (Douwe) Landman
F. (Folkert) Postma
P. (Piet) Haakman
K. (Kees) de Jong
J. (Jan) Lopik

Onderhoud, verhuur
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud, verhuur
Onderhoud
Onderhoud, verhuur
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Activiteiten 2017
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 iets toegenomen t.o.v.
voorafgaande jaren. In het voor de komende jaren op te stellen meerjarenplan zal het werven van
(varend) donateurs uitgebreid aandacht krijgen.
Deelname beurzen en evenementen
In februari 2017 waren we eregast op de Australian wooden boat show in Hobart Tasmanie. De SFt was
daar aanwezig met twee tjotters en voorzitter J. vd Berg. Een grote reis met behoorlijk wat werk maar
met veel goede en positieve publiciteit voor de Tjottervloot.
Ook in 2017 waren we weer aanwezig op Boot Holland en de Hiswa. Op beide beurzen stonden we met
een tjotter als publiekstrekker. De belangstelling met name op Boot Holland viel nogal tegen. Het lijkt
niet echt “ons” publiek te zijn.
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.
Voor de jeugd hebben we eind juni een zeilcursus en in de zomervakantie een zeilzwerfkamp
georganiseerd. Het aantal deelnemers aan de instructieweekenden viel enigszins tegen. Daarentegen
was het aantal deelnemers aan het zeilzwerfkamp een succes met 15 deelnemers.
Communicatie en pr
Ook dit jaar was er nog veel aandacht voor ons nieuwe onderkomen aan het Heegermeer. Daarnaast is
er ook dit jaar weer de nodige aandacht geweest in de pers (o.a. naar aanleiding van de reis naar
Hobart) met verschillende artikelen in lokale en landelijke media. Ook is dit jaar de documentaire over
de tjottervloot gemaakt door Lex van Roessel beschikbaar gekomen. Een mooi document waar we nog
heel lang plezier van zullen hebben.
Regelmatig zijn er berichtjes en foto’s geplaatst op facebook en de website van de stichting.
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Financieel overzicht
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Toelichting op het financieel overzicht
Zoals in het overzicht is aangegeven zijn de totale uitgaven en inkomsten nagenoeg in balans en is het
totaal in kas toegenomen met een bedrag van € 6.838,15.
Dit jaar hebben we een donatie van € 5000,- ontvangen voor het realiseren van een tillift voor
mindervaliden. Er zijn dit jaar bijzondere (eenmalige) folders en flyers gedrukt voor de reis naar Hobart.
Ook zijn er nieuwe posters en flyers gemaakt waardoor het bedrag voor promotie uitkomt op gemiddeld
meer als voorgaande jaren.
Voor komend jaar verwachten we een investering van ongeveer € 10.000,- voor het realiseren van
hijsfaciliteiten in het schiphuis zodat de tjotters uit het water kunnen overwinteren. Ook verwachten we
komend jaar meer uit te geven aan onderhoud van de schepen. M.n. voor het houtwerk verwachten we
meer werk te moeten (laten) doen. Voor beiden zal een aanvraag worden ingediend bij de
steunstichting voor een financiële bijdrage.

Balans per 31-12-2017
(Materiële) activa
- Gebouw
- Inventaris
- Schepen
- Gereedschappen
- Overige

Toelichting op de balans
Nu alle formaliteiten rondom de nieuwbouw en de vereniging van eigenaren achter de rug zijn, is het
streven om in 2018 een balans op te maken met daarin alle bezittingen en eigendommen van de
stichting.

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