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Jaarverslag en financiële verantwoording 2018 

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 2018 de volgende activiteiten 
uitgevoerd.  
 
1 
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;  
Duidelijk was geworden dat de BvL toch een Certificaat van Onderzoek (CvO), afgegeven 
door het ministerie van ILenT nodig heeft. Alhoewel dat lang niet nodig leek voor 
zeeschepen, heeft het ministerie besloten dat ook zeeschepen die zo nu en dan op binnenwater 
varen een dergelijk certificaat nodig hebben. 
Daarom was het onder meer nodig dat de Bvl wederom op de helling bij scheepswerf 
Brouwer te Zaandam het onderschip moest laten inspecteren en opnieuw behandelen en zijn 
er diverse andere noodzakelijke verbeteringen aan het schip doorgevoerd. De werkzaamheden 
hieromtrent duurden van januari tot april. Alle noodzakelijke werkzaamheden staan uitvoerig 
beschreven op onze website: zie “01-03-2018 Werkzaamheden CvO”. 
 
2 
Aanschaf /aanvulling van (nautisch) materiaal; 

Ø Smeerolie, koppelingolie, brandstof  
Ø Update nautische kaarten, getijdetabellen etc. 
Ø Nieuwe ankerkettingklauw 
Ø Klipanker-buffers op BB huidbeplating 
Ø Aanpassing schootsteen-verlenging 
Ø Richten en oplassen van enkele septers 
Ø Aanschaf bord ‘Drenkelingen’ en borden met ENI-nummer: 02710365 
Ø Keuring brandblussers, zwemvesten, EHBO-materialen, etc. 

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

• Op 17-2 vond de winterbijeenkomst van de NVORG in Maassluis en bij de 
Maaslantkering plaats; 

• 24 maart – 3 april helling bij scheepswerf Brouwer te Zaandam vanwege CvO keuring 
• 28 april: deelname aan open reddingboordagen van de KNRM te Lelystad, varen met 

donateurs (brandstofvergoeding) 
• 1 juli: charter over het Markermeer / Pampushaven 
• 20 juli de BvL krijgt het Certificaat van Onderzoek (CvO) uitgereikt 
• 12 september: na keuring en aanbeveling door de NVORG is de BvL, als ‘varend 

monumentâ’ in het register van de Federatie Varend Erfgoed Nederland opgenomen 
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• 27 september / 1 oktober heeft de BvL deelgenomen aan de jaarlijkse 
reddingboordagen in Lemmer van de NVORG en aansluitend een bezoek gebracht aan 
de haven van Marken 

• 10 oktober: de reddingboot BvL is opgenomen in het boek “Menslievend en 
Zelfstandig; het reddingwezen voor de fusie tot KNRM (1750-1991) door Henk 
Stapel” en krijgt één van de eerste exemplaren uitgereikt 

• Op 27oktober heeft de BvL, als afgevaardigde van de NVORG, deelgenomen aan de 
landelijke werkconferentie van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). 
 

4 
Sponsoren, donateurs en vrijwilligers; 

• de firma Induxion te Amsterdam heeft de ICT weer prima verzorgd; 
• het bestuur verzorgt de website via Wordpress in eigen regie  
• de oud werfbaas van de voormalige scheepswerf het Groenland te Amsterdam verricht 

als vrijwilliger vele werkzaamheden die van groot belang zijn geweest voor het 
verkrijgen van het CvO en de status van ‘varend monumentâ’ in de FVEN.  
 

In 2018 ontving de stichting een notariële periodieke gift van € 15.000.  
 
In totaal is in 2018 een bedrag van € 41.656,64 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 2018 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 2018, de jaarstukken 2018 werden geaccordeerd en er 
werd vooruit geblikt op het jaar 2019.  
 
7 
Het maken van de begroting 2019, jaarrekening en jaarverslag 2018, inclusief de balans en 
staat van baten en lasten en het opstellen van een activiteitenplan;  
Jaarrekening en jaarverslag 2018 zijn gemaakt en voor 2019 is een activiteitenplan en een 
begroting opgesteld.  
De balans en de staat van baten en lasten 2018 resulteert aan de inkomstenkant in een bedrag 
van € 41.656,64 en aan de uitgavenkant een bedrag van € 23.463,07. Het boekjaar 2018 is 
derhalve afgesloten met een positief saldo van  € 18.193,57. 
 
8 
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie; 
Aan PR en communicatie is in 2018 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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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 2017/2018 niet ingezet tbv de KNRM.  


