
Jaarverslag 2009
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 2009 de volgende activiteiten 
uitgevoerd.

1
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;

 doordat de BvL werd aangevaren moesten meerdere septers worden gelast en gericht;
 de door de aanvaring beschadigde belettering moet in 2010 nog worden vervangen;
 de kopvender is verwijderd en opnieuw opgespannen waarvoor firma De Graaff uit 

Mijdrecht hijswerk verrichtte;
 de luchthoorn is wederom gangbaar gemaakt;
 het plegen van onderhoud aan de antennes op de radiohut;
 er zijn enkele onderhouds-timmerwerkzaamheden uitgevoerd;
 er is divers onderhoudsmateriaal aangeschaft;
 diverse reservematerialen en onderdelen zijn aangeschaft;
 in juli is onderhoud en APK keuring aan de bestelwagen uitgevoerd;

Er is onderhoud gepleegd aan de beide Kromhout motoren:
 regulier periodiek onderhoud aan SB- en BB-motor is uitgevoerd;
 in april werd een koelwaterkraan vervangen;
 voor het bijhouden van de communicatie accu werd een druppellader aangeschaft;
 4 maal per jaar werden de accuus onderhouden hetgeen totaal ruim 100 liter 

gedestilleerd water kostte; 
 één toerentellerkabels werd vervangen.

Schilderwerk; 
 in het voorjaar werd door B Sloep uit Uithoorn divers schilderwerk aan de BvL 

uitgevoerd:
 het dek werd gebikt, geschuurd en plekjes in de Sigma Cover 280 gezet;
 het dek werd afgelakt met Epifanes Multiforte middel grijs;
 opgelaste letter op de kop werden gebikt en in de Sigma primer gezet en opnieuw 

zwart gemaakt;
 hele buitenkant van de kop in de Epifanes roefjesdak-wit gezet;
 schoorsteenkap gedemonteerd, gebikt en in Hamarite gezet;
 septeraansluitingen op het dek bijgewerkt en geschilderd.

Het springnet werd opnieuw ingespannen tussen de 4 springnetpoten en één van de 
vernieuwde RVS spanners werden aangehaald. De grijplijnen en klimnetten aan SB en BB 
werden grondig gereinigd en voorzien van nieuwe RVS buizen.

2
Aanschaf /aanvulling van nautisch materiaal;

 nieuwe editie van het nautische programma WIN-GPS navigator van Stentec werd 
geïnstalleerd;

 in oktober werd door Induxion nieuwe hardware en software geleverd en geïnstalleerd;
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 de radar monitor in de boven stuurhuis is onderhouden;
 aanschaf ICM-33 porto-marifoon;
 aanschaf nautische software 1800 t.b.v. 2010;
 aanschaf nieuwe GPS muis;

3
Deelnemen aan vlootdagen en andere manifestaties;

Terschelling, BvL deelname aan de 'Open Reddingboten Dag 2009' 

De oudste motorreddingboot Jhr. Mr. JWH Rutgers van Rozenburg op volle snelheid

   De Arie Visser met donateurs

BvL op weg naar Den Oever
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Bezoek Terschelling en Texel  29 april – 5 mei 2009
Met gasten aan boord maakte de BvL een vaartocht over het IJsselmeer, de Nederlandse 
Waddenzee en de Noordzee. Op verzoek van de gasten werd een bezoek gebracht aan de 
havens van:

• Terschelling, 
• Texel, 
• Den Oever,
• Hoorn. 

De BvL op een rustig wad onder Terschelling

Op het Hoornse Hop tegemoet gevaren door Niels Mulder met de Suzanna
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Sail Oostmahorn 14 tot 19 augustus 

Op verzoek van de ORG neemt de Bernard van Leer deel aan Sail Oostmahorn, voor de 
tweede keer georganiseerd en mede door het prachtige weer een grote publiekstrekker. 
Met de BvL vertrokken wij uit Amsterdam om over het IJsselmeer, via Kornwerderzand naar 
Leeuwarden te varen. In Leeuwarden werden wij hier gespot door de Leeuwarder Courant.

Op vrijdag 14-8 voeren wij in 'klein konvooi' naar Dokkum waar aan het eind van de middag 
alle deelnemers verwacht werden. De historische reddingboten van de Oude Reddingsglorie 
fleuren de traditionele haven, het Dokkumer Groot(on)diep op. 

Op zaterdag 15-8 zetten alle deelnemende schepen koers naar Oostmahorn. Op de vaarweg 
door het Dokkumer Ee was er veel belangstelling voor de schepen van de oude 
reddingsglorie. 
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In Oostmahorn speelden de schepen bij de festiviteiten een belangrijke rol. Op zondag 16-8 
namen alle reddingboten deel aan de vlootschouw. 

Deelname Delfsail 22 tot 24 augustus
Na sail Oostmahorn vertrok de oude reddingvloot via Lauwersoog en Zoutkamp richting 
Delfsail 2009, een prachtig spektakel met veel belangstelling. Nog snel een overnachting in 
Emden (D) om op zaterdag 22-8  de vele windjammers binnen te kunnen halen.
BvL vaart op de Eems de eerste windjammers tegemoet.  

De terugweg via Borkum (D) en Terschelling over het IJsselmeer (windkracht ZW7) terug 
naar Amsterdam.
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Naar Lemmer voor de ORG bijeenkomst   25-26-27   september  
Op vrijdag 25-9 met de BvL van Amsterdam naar Lemmer voor de jaarbijeenkomst van de 
vereniging Oude Reddings Glorie. Samen met de Koningin Juliana, de Johanna Louise, de 
Suzanna en de Hilda varen we richting Lemmer.

Voor de Suzanna en haar nieuwe bemanningsleden Niels en Regina de eerste keer dat zij deel 
nemen aan de ORG-bijeenkomst... en zo te zien heeft de Suzanna er zin in!

De Carlot klasse herenigd!Voor het eerst in de geschiedenis van deze legendarische klasse 
zijn alle vijf ooit gebouwde schepen samen.
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Op de terugweg naar Amsterdam was het behoorlijk mistig op het IJsselmeer...

Zondag 27-9 om 17.00 uur weer ……..terug aan de Amsteldijk voor de winter

BvL in thuishaven, winterklaar met de kachel op * (+5C)...
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Het exploiteren van de reddingboot;
a)
in januari werd aan Eastmen te Harlingen advies gegeven over dienst- en hulpverlening.
b)
De BvL voer in charter met betalende gasten in april / mei; er werd een bezoek gebracht aan 
de reddingbootdag op Terschelling en aan Oudeschild op Texel.
c)
Voor begeleiding van een initiatief in Abcoude werd een donatie van ruim 2.500 euro 
verkregen. 
d)
Dankzij een gift van de KNRM van € 150 t.b.v. brandstof was het mogelijk om met de BvL in 
augustus acte de presens te geven tijdens Sail Oostmahorn.
e)
Wederom maakte dieselolievergoeding van € 150 door de KNRM het mogelijk om in 
augustus aanwezig te zijn bij de intocht en vlootschouw tijdens Delfsail 2009.
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Bij alle promotiewerkzaamheden kwamen de eerder georganiseerde promotiemiddelen in de 
vorm van folders, badges en petjes zeer goed van pas
f)
Expliciete promotiewerkzaamheden om de doelstellingen van de stichting te bereiken hebben 
plaatsgevonden tijdens deelname aan eerder genoemde nautische evenementen.
Meer “indirecte” promotie vindt plaats door uitdeling van de folders, via de website, etc.
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Sponsoren, donateurs en vrijwilligers;
In 2009 zijn de volgende sponsoren bereid geweest de stichting te ondersteunen: 

• de firma CTW Electronics uit Grootebroek heeft de stichting gesponsord met nog 4 
jaar gratis servicecontract op de radarmonitor;

• twee juridische/financiële experts van PWC hebben hun diensten vrijwillig aan de 
stichting verleend;

• de ICT heeft de firma Induxion te Amsterdam weer prima verzorgd, 
• onze steeds weer vernieuwde website is volledig gratis onderhouden door firma 

Oosterhoff.nu;
• technische ondersteuning bij het onderhoud van de motoren werd volledig gratis 

aangeboden door firma Mulder uit Andijk; 
• Fotomateriaal BvL door Bert Scheijgrond te Scheveningen, 
• Timmerwerk en  constructiewerk door firma de Graaff te Mijdrecht, 
• de KNRM sponsorde meerdere malen dieselolie voor diverse promotietochten.

In 2009 ontving de stichting voor de derde maal een notariële periodieke gift van €6.000. Met 
deze gift is de stichting in staat de jaarlijkse rente te betalen over het geleende kapitaal ten 
behoeve van de in 2003/2004 uitgevoerde verbouwing en restauratie. 

Donateurs: 
in totaal is in 2009 een bedrag van € 15.675 aan giften/donaties ontvangen.
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Algemeen Nut Beogende Instelling;
Met ingang van 1 januari 2008 werd de stichting tot behoud van de Bernard van Leer door de 
inspecteur der belastingen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, de ANBI 
status werd definitief toegekend. Ook in 2009 voldeed, na controle, de stichting aan alle 
voorschriften en werd de ANBI status definitief gecontinueerd.
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Bestuurssamenstelling;
In 2009 heeft er geen wijziging in de bestuurssamenstelling plaats gevonden. Het bestuur 
blikte terug op het jaar 2008, de jaarstukken 2008 werden geaccordeerd en er werd vooruit 
geblikt op het jaar 2009 en 2010.
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Het maken van de begroting 2010, jaarrekening en jaarverslag 2009 en het opstellen van een 
activiteitenplan; 
Jaarrekening en jaarverslag 2009 werden gemaakt en voor 2010 werd een begroting 
opgesteld. In de bijlage is het activiteitenplan 2010 opgenomen.
Het boekjaar 2009 werd afgesloten met een batig saldo van € 13.926

8



9
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie;
Met vermeldenswaardige vrijwillige hulp van Ton Oosterhoff van firma Oosterhoff.nu “open-
source web solutions” en Dirk Dekker van Induxion ICT Consultancy werd de uit 2008 
geheel nieuwe website, die nu nog gebruiksvriendelijker en illustratiever is, gevuld met 
gegevens uit 2009. Het resultaat mag er zijn! zie www.reddingbootbernardvanleer.com 

10
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. Winter 2008/2009 is van deze 
mogelijkheid, door ontbreken van ijsgang, geen gebruik gemaakt.
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