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Voorwoord
Van het bestuur,
2019 ligt alweer een paar maanden achter ons en inmiddels zijn de meeste van onze bootjes alweer
voorzien van een mooie nieuwe lak en verflaag. Lag vorig jaar de nadruk op het onderwaterschip van de
schepen, dit jaar is er extra aandacht besteed aan de roeren, zijzwaarden, vlonders en de boeisels. Deze
zijn door onze vrijwilligers nagenoeg allemaal opnieuw in de verf of lak gezet en gerepareerd waar
nodig. Ook is bij een aantal scheepjes de orginele? kleur van de boeisels weer teruggebracht.
Ook in 2019 hebben we weer een aantal mooi evenementen georganiseerd voor een uiteenlopende
varieteit van groepen. We hebben gevaren met families en bedrijven en natuurlijk hebben we ook weer
een zeilinstructie- en zwerfkamp georgansiseerd. Dit jaar gaan we het zwerfkamp zelfs twee weken
aanbieden! We zien dat een aantal groepen jaarlijks terugkeert maar ook is er gelukkig aanwas van
nieuwe groepen. Zo staan er al weer enkele mooie groepen op de kalender. Het afgelopen (na)jaar
kenmerkte zich door vaak onstuimig weer met regelmatig veel wind.
Hierdoor kon er minder als gepland worden gevaren met onze scheepjes en hebben we iets vaker een
alternatief programma moeten aanbieden. Zo is de vaartocht voor de stichting vaarkracht uitgesteld
naar het najaar van dit jaar. Behalve de evenementen welke we organiseren en aanbieden in Heeg, gaan
we dit jaar ook weer groot uitpakken met een bezoek van vier van onze Tjotters aan Sète in ZuidFrankrijk. Hier wordt van 7 t/m 13 april een groot Nautisch evenement georganiseerd waar Nederland
hoofdgast is en waar we dus met de Tjotters aan wezig zullen zijn. Dus na Morbihan en Hobart ook dit
jaar weer een grote buitenlandse reis.
Het aantal donateurs is het afgelopen jaar stabiel gebleven en de introductie van een extra mogelijkheid
voor de varend donateurs lijkt zijn vruchten te gaan afwerpen. Varend donateurs kunnen nu kiezen of zij
alleen met de Tjotters willen varen of ook met de Janke en de Reidomp. De inkomsten van varend
donateurs zijn, net als die van de groepen, een belangrijke bron van inkomsten voor de Stichting.
Afgelopen winter is er ook weer een grote resatauratie uitgevoerd. De Tjilling is op de werf van Martijn
Perdijk voorzien van de nodige nieuwe stukken en daarna in eigen Beheer verder afgemaakt. Ook is er
geinvesteerd in elektrische takels zodat het wat makkelijker is geworden om de bootjes op de balken en
weer in het water te krijgen.
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
Lid

: R. (Rob) van Roessel
: M. (Marjolein) Gritter
: G.J. (Gerrit-Jan) de Vos
:
: M. (Marleen) Michelhoff
: R. (Rosalie) Fakkeldij-Brundel
: 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 2019
Donateurs
Het aantal donateurs is het afgelopen jaar stabiel gebeleven. Het introduceren van een extra tarief voor
varend donateurs die ook met de reidomp en de Janke willen varen lijkt aan te slaan.
Deelname beurzen en evenementen
Afgelopen jaar hebben we niet deelgenomen aan de Hiswa en Boot Holland. Ook in 2020 zullen we dat
niet gaan doen omdat we van mening zijn dat de opbrengst niet opweegt tegen de kosten de inspanning
die het kost. Komend jaar reizen we af naar Sete in Zuid Frankrijk om deel te nemen aan een groot
evenement met 4 van onze tjotters.Verder zijn we aanwezig geweest bij verschillende activiteiten
rondom het 125 jarig bestaan van het statenjacht de Friso en bij verschillende regionale activiteiten van
al dan niet jubilerende verenigingen.
Communicatie en pr
Dit blijft een aandachtspunt en nog steeds zijn we op zoek naar een bestuurslid die deze taken
(grotendeels) op zich wil gaan nemen. Op dit moment pakken we dit zelf op en kunnen we Klaas vragen
voor bijvoorbeeld persberichten e.d.
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Financieel overzicht
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Toelichting op het financieel overzicht
Als gevolg van enkele investeringen in bijvoorbeeld de elektrische takels voor het hijsen van de schepen
en de restauratie van de Tjilling hebben we 2019 afgesloten met een kleine min. Als we kijken naar de
inkomsten van de (varend)donateurs en de activiteiten rondom de groepen waarmee we hebben
gevaren kunnen we zien dat er een kleine verschillen zijn t.o.v. vorig jaar. Met name de inkomsten van
onze (varend)donateurs en de verschillende groepen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de
stichting en het behoud van de vloot. Komend jaar zal daar dan ook de nadruk op gelegd worden en is
het doel een omzet te behalen van ongeveer E 30.000,- welke naar ons idee voldoende is om onze
doelstelling t.a.v. het behoud van de vloot te kunnen bewerkstelligen.
Als gevolg van aangepaste regels rondom de verrekening van de BTW zullen we de komende maanden
een herberekening doen van de afgedragen BTW in de afgelopen 4 jaar. We verwachten hier een bedrag
van ongeveer E 2.000,- nog terug te kunnen vragen van de belastingdienst.
Zoals eerder aangegeven is in de post voor het onderhoud van de schepen de investering voor de takels
en de kosten van de restauratie van de Tjilling in opgenomen. Inmiddels hebben we van de
steunstichting een bijdrage in de kosten voor de restauratie van de Tjilling ontvangen.
De zwerfkampen kunnen we goed kostendekkend organiseren ondanks dat de kosten voor het volgschip
ten opzichte van vorig jaar zijn gestegen. Voor de jeugdactiviteiten ontvangen we jaarlijks een bijdrage
van Stichting Tuurlijk.
Enkele posten, zoals Overigen - Eten en Drinken, zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar als gevolg van
enkele rekeningen welke we als SFT bij uitzondering hebben betaald in plaats van de VVE.
Al met al een positief stemmend resultaat waar we de toekomst met vertrouwen mee tegemoet
kunnnen zien. Zoals al gezegd is het doel consolideren en proberen iets te groeien naar een omzet van
ongeveer E 30.000. Hiervoor zijn al mooie plannen gemaakt en enkele nieuwe arrangementen bedacht
welke we gaan proberen het komend jaar te vermarkten en aan te bieden.

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