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Jaarverslag en financiële verantwoording 2016 

van de stichting tot behoud van de Bernard van Leer 
 

 
 
De stichting tot behoud van de reddingboot Bernard van Leer, opgericht voor het behoud en  
in de vaart houden van de motorreddingboot, heeft in 2016 de volgende activiteiten 
uitgevoerd.  
 
1 
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;  
De BvL staat vanaf 19 maart tot 9 april 2016 op de helling voor het 4-jaarlijkse onderhoud bij 
scheepswerf Brouwer in Zaandam. 
Met hulp van veel vrijwilligers wordt het hele schip van voor tot achter en van boven tot 
onder in 113 werkuren weer tip-top. Zie voor een gedetailleerde beschrijving en foto’s de 
website www.reddingbootbernardvanleer.org/index.php/2016/  
 
2 
Aanschaf /aanvulling van (nautisch) materiaal; 

ñ Vervanging van de accu’s voor de generator op 3/6; 
ñ Olie en brandstof; 
ñ Nieuwe peilglazen motoren; 
ñ Diverse schilders benodigdheden; 

3 
Deelnemen aan vlootdagen, manifestaties / het exploiteren en in de vaart houden van de 
reddingboot: 

• Op 20-2 vond de winterbijeenkomst van de ORG plaats in Amsterdam op de oude 
locatie van de KNZHRM, de vrijwilligers van de stichting BvL waren aanwezig. 

• Op 26-2 heeft het bestuur van de stichting oud materiaal van de BvL (o.a brancards, 
verlichting, zendapparatuur) geschonken aan het reddingmuseum Dorus Rijkers te 
Den Helder. 

• Op 27-2 is op Terschelling door het bestuur van de Stichting een bezoek gebracht aan 
de oude reddingboot Brandaris. 

• Op 19 juni nam de BvL tegen een brandstofvergoeding deel aan de eerste nationale 
historische reddingboot dag (NHRD) georganiseerd door KNRM reddingstation 
Lelystad. Voor een gedetailleerde beschrijving en foto’s zie de website. 

• Op 11 juli werd de BvL verhuurd aan BvN-Holding BV voor een rondvaart door 
Amsterdam en het havengebied inclusief catering. 

• Van 16 tot 30 juli bezoekt de BvL het KNRM hoofdkantoor in IJmuiden, 
reddingstation Scheveningen, Stellendam en Roompot / Burgsluis. 

• Het laatste weekend van september heeft de Stichting niet deelgenomen aan de 
jaarvergadering van de ORG met de boot vanwege een blessure van de schipper. 
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• Op 16 december was er een jaarvergadering van het bestuur van de stichting en vond 
de lancering van de geheel vernieuwde website plaats: gefeliciteerd met dit prachtige 
resultaat! 

 
4 
Sponsoren, donateurs en vrijwilligers; 

• de firma Induxion te Amsterdam heeft de ICT weer prima verzorgd; 
• de website is wederom prima onderhouden door Ton Oosterhof;  

 
In 2016 ontving de stichting een notariële periodieke gift van € 15.000.   
 
In totaal is in 2016 een bedrag van € 18.784,35 aan giften/donaties en andere inkomsten 
ontvangen.  
 
5 
Algemeen Nut Beogende Instelling; 
De stichting tot behoud van de Bernard van Leer is door de inspecteur der belastingen 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Na uitvoerige controle door de 
belastingdienst is de ANBI status in 2011 voor onbepaalde tijd verlengd.  
 
6 
Bestuurssamenstelling; 
In 2016 is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. Op basis van een door het bestuur 
opgesteld rooster, blijven de bestuursleden ook de komende periode actief.  
Het bestuur blikte terug op het jaar 2016, de jaarstukken 2016 werden geaccordeerd en er 
werd vooruit geblikt op het jaar 2017.  
 
7 
Het maken van de begroting 2017, jaarrekening en jaarverslag 2016, inclusief de balans en 
staat van baten en lasten, en het opstellen van een activiteitenplan;  
Jaarrekening en jaarverslag 2016 zijn gemaakt en voor 2017 is een activiteitenplan en een 
begroting opgesteld.  
De balans en de staat van baten en lasten 2016 resulteert aan de inkomstenkant in een bedrag 
van € 18.784, 35 en aan de uitgavenkant een bedrag van € 10.032,54. Het boekjaar 2016 is 
derhalve afgesloten met een positief saldo van € 8.751,81. 
 
8 
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie; 
Aan PR en communicatie is in 2016 aandacht besteed via de nautische activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. Bij alle promotiewerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de beschikbare 
promotiemiddelen in de vorm van het promotiebord met authentieke foto, KNRM-shirts, 
folders, badges en petjes.  
 
9 
Het gebruik van de reddingboot door de KNRM; 
Bij brief van 2 december 2003 heeft de KNRM een overeenkomst gesloten met de voorzitter 
van de stichting tot het gebruik van het schip bij ijsgang in de winter. Tegenover dat gebruik 
staat een bijdrage aan het onderhoud van het schip. Door het uitblijven van vorst is de Bernard 
van Leer is in de winter 2016/2017 niet ingezet tbv de KNRM.  


