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Voorwoord
Van het bestuur,
2018 startte zowaar met winterse omstandigheden! In tegenstelling tot de afgelopen jaren moesten we
de stoere jongens en meisjes van de studentenvereniging Histos deze keer toch echt teleurstellen. Zij
prefereren de meest onstuimige omstandigheden maar de vorst en het ijs van 24 februari dwongen ons
er toe om hen te melden dat er nu echt niet gevaren kon worden.
Zodra het ijs weer vloeibaar was gingen de bootjes al snel te water. De bijzondere evenementen in het
kader van de Culturele hoofdstad Leeuwarden gingen natuurlijk nog steeds door en de tjotters waren
geregeld betrokken en zichtbaar. Zo werd er in mei gevaren met muzikanten betrokken bij ‘At the
watergate’ en trok een sleepje tjotters voorbij aan Karin Bloemen tijdens de opening van het grote
podiumconcert ‘Terug naar Heeg’ waar ook Iris Kroes, Jeroen vd Boom en illusionist Hans Klok acte de
préséance gaven.
De tjotters hebben het verder druk gehad vanwege allerlei bedrijfsevenementen, familiefeesten en
(andere) verenigingsactiviteiten. Zo raakte leden van de Zwerfbond, een vereniging uit Den Haag die
normaal looptochten organiseert, wederom zeer gecharmeerd door het zeilen in de houten bootjes. Dit
keer mede dankzij het romantische jagen tussen Oudega/Idzega met aansluitend prachtig zeilen op de
Poelen en lunchen in de zon op het terras van de Watersport.
Daarnaast vonden deze zomer de Jeugdzeilcursus plus het uiterst geslaagde Zwerfkamp (met veel
zwemmen!) weer plaats. In begin augustus lieten de deelnemers van de Friese Reünie zich het ontbijt in
het Sylhus heerlijk smaken. En aan het einde van die maand werd er onderling hard gestreden tijdens
het Kruis van Heeg. Wij zijn als bestuur trouwens verheugd vast te stellen dat de varend donateurs
ondertussen hebben ontdekt hoe handig en makkelijk hun lidmaatschap is; er zijn gedurende het hele
seizoen heel geregeld tjotters uit varen gegaan en daar is door die donateurs volop van genoten.
Natuurlijk moest er gedurende het seizoen ook wel een en ander onder handen genomen worden;
Reidomp, Hoannemoask, Bruzer, de Janke, Brasem, Friso…..en de handige mannen gaan door! Na
installatie van de staalconstructie met het hijssysteem en de elektrische loopkat kunnen de tjotters niet
alleen de werkplaats in gebracht worden maar sinds kort ook, net als vroeger, weer hoog en droog op
balken gehesen worden. Zo doorstaan de bootjes de winters met droge buik; wel zo comfortabel.
2019 wordt door het SFT-bestuur gestart met een uitgebreide meerjarenplansessie. Naast toekomst van
de Passantenhaven en samenwerking WSH/VVE blijft PR/communicatie een belangrijk aandachtspunt,
alsook invulling van desbetreffende vacature binnen het bestuur. Specifieke acties op de rol betreffen
onder andere opnames van instructiefilmpjes over bijv. mast strijken, vallen beleggen etc. En hoe loopt
de verkoop van onze kledinglijn?
De jaarkalender 2019 vult zich ondertussen natuurlijk alweer met jaarlijkse evenementen en opgave
voor herhaling van succesvolle verhuuractiviteiten van families/bedrijven. EN het bestuur buigt zich over
deelname aan het grote botenevenement in het Franse Escale a Seté in 2020…... Na Morbihan en
Australië wellicht het volgende internationale avontuur!!!
Houd dat in de gaten, wij houden u op de hoogte.
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
:
: 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 2018
Werving donateurs
Het aantal donateurs is afgelopen jaar toegenomen t.o.v. voorafgaande jaren. Vooral het aantal varende
donateurs is behoorlijk gestegen tot een aantal van 45! Het streven voor 2019 is zeker om het aantal
donateurs op hetzelfde aantal te houden.
In het voor de komende jaren op te stellen meerjarenplan zal het werven van (varend) donateurs
uitgebreid aandacht krijgen.
Deelname beurzen en evenementen
Ook in 2018 zijn we weer aanwezig geweest op Boot Holland en de Hiswa. Omdat we zien dat de
belangstelling op deze beurzen minimaal is voor dat we er voor doen, zullen we onze deelname in 2018
voor beide beurzen heroverwegen. (Te tijde van dit schrijven is Boot Holland inmiddels zonder onze
aanwezigheid gepasseerd)
Ook hebben de Tjotters en het Fries jacht weer meegedaan aan de wedstrijden en reünie 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 weer een succes met 12 deelnemers.
Communicatie en pr
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van klaas als bestuurslid. Daarmee hadden we ook meteen
een uitdaging op het vlak van PR en communicatie. Dit is door de overige bestuursleden zo goed
mogelijk opgepakt maar versterking is zeker gewenst.
Wel zijn er regelmatig berichtjes en foto’s geplaatst op facebook en andere social media en de website
van de stichting.
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Financieel overzicht
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Toelichting op het financieel overzicht
De inkomsten en uitgaven v.w.b. de groepen zijn opgesplitst in boothuur en eten-en-drinken.
Boothuur zijn inkomsten voor de SFT terwijl inkomsten voor eten-en-drinken worden afgedragen aan de
VVE. (Het verschil tussen deze inkomsten en uitgaven zit in een factuur van 2017 welke in 2018 aan de
VVE is betaald) De grotere groepen hebben dus iets meer als E 4000,- aan boothuur opgeleverd.
Nog enkele opmerkingen bij het overzicht;
• De post onderhoud gebouw bevat de uitgaven voor de hijsinstallatie welke in het schiphuis is
aangebracht.
• De post VVE - Gebouw is hoog omdat in 2018 2x de helft van de erfpacht en opstal is betaald (1x
voor 2017)
• In de post "Promotie" zitten o.a. de kosten voor de website, de foto's op hout en de advertentie
in het Friesland magazine
• In de post "overigen" o.a. terugboeking donatie, Kuiper verzekeringen, donatie Tall-ships race,
VVV
We hebben afgelopen jaar iets meer uitgegeven als dat we hebben ontvangen.
Als we dit afzetten tegen de extra kosten voor de hijsinstallatie en de dubbele erfpacht en opstal, dan
zouden we ongeveer 6000,- meer hebben ontvangen als uitgegeven.

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