Jaarverslag en financiële verantwoording 2017
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 2017 de volgende activiteiten
uitgevoerd.
1
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;
Met hulp van veel vrijwilligers is het hele schip van voor tot achter onderhouden.
• Er zijn diverse schilder-werkzaamheden uitgevoerd.
• Voor verbeteringen van de aanmeersteiger aan de Amsteldijk 876 zijn diverse
werkzaamheden uitgevoerd.
• Voor onderhoud van de beide motoren en de generator zijn diverse uitgaven gedaan.
2
Aanschaf /aanvulling van (nautisch) materiaal;
Ø Navigatiekaarten zijn vernieuwd naar 2017
Ø Het navigatie programma Stentec is geüpgraded naar 2017
Ø De stroming en getijdenatlas is geüpgraded
Ø Hydraulische slagen en koppelingen van de ankerlier zijn vernieuwd
Ø Aanschaf epoxy primer en diverse kleuren coating
Ø Nieuwe Victron ac-dc (240V) converter geplaatst en aangesloten
Ø Dynamo van een hoofdmotor vervangen
3
Deelnemen aan vlootdagen, manifestaties / het exploiteren en in de vaart houden van de
reddingboot:
• Op 18-6 vond te Lelystad de tweede nationale historische reddingboot dag (NHRD)
plaats tegen brandstofvergoeding
• Aansluitend gaat de BvL via Schevingen naar Terneuzen om deel te nemen aan de
Terneuzer havendagen. Deelname vlootschouw en varen met publiek tegen een royale
brandstof vergoeding
• Op 24 en 25 juni vaart de BvL 8 x met gasten rond in de haven van Terneuzen en op
de Westerschelde
• Op 26 juni bezoekt de BvL via Vlissingen de plaats Veere
• Op 27 juni is de haven van Zierikzee bezocht
• Op 29 juni heeft de BvL acte de presence gegeven in de Wolwevershaven te Dordrecht
• Op 1 juli is Schoonhoven bezocht en aansluitend de terugtocht naar Amsterdam
aanvaart.
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• Het laatste weekend van september heeft de Stichting niet deelgenomen aan de
jaarvergadering van de ORG met de boot, maar wel met de auto.
• Op 9 oktober heeft BvN-Holding de BvL ingehuurd voor een havenrondvaart in
Amsterdam plus catering
• Najaar 2017 is de voorzitter van onze stichting, als afgevaardigde van de Nautische
Vereniging Oude Reddings-Glorie (NVORG), toegetreden tot de registercommissie
(RVEN) van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Ook nam hij zitting in
drie FVEN-commissies.
4
Sponsoren, donateurs en vrijwilligers;
• de firma Induxion te Amsterdam heeft de ICT weer prima verzorgd;
• omdat de website is overgezet naar Wordpress kan het databeheer inmiddels in eigen
regie door het bestuur worden uitgevoerd.
In 2017 ontving de stichting een notariële periodieke gift van € 15.000.
In totaal is in 2017 een bedrag van € 22.318,70 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 2017 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 2017, de jaarstukken 2017 werden geaccordeerd en er
werd vooruit geblikt op het jaar 2018.
7
Het maken van de begroting 2018, jaarrekening en jaarverslag 2017, inclusief de balans en
staat van baten en lasten, en het opstellen van een activiteitenplan;
Jaarrekening en jaarverslag 2017 zijn gemaakt en voor 2018 is een activiteitenplan en een
begroting opgesteld.
De balans en de staat van baten en lasten 2017 resulteert aan de inkomstenkant in een bedrag
van € 22.318,70 en aan de uitgavenkant een bedrag van € 29.117,28. Het boekjaar 2017 is
derhalve afgesloten met een negatief saldo van - € 6.798,58.
8
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie;
Aan PR en communicatie is in 2017 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.
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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 2017/2018 niet ingezet tbv de KNRM.
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