Jaarverslag 2010
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 2010 de volgende activiteiten
uitgevoerd.
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Het plegen van noodzakelijk onderhoud;
 na de winter is de gehele boot grondig 'Chemisch' gereinigd;
 de luchthoorn is wederom gangbaar gemaakt;
 de bediening van de hydraulische ankerlier werd gangbaar gemaakt;
 het plegen van onderhoud aan de antennes op de radiohut;
 er is divers onderhouds materiaal aangeschaft;
 diverse reserve materialen en onderdelen zijn aangeschaft;
 voor Sail Amsterdam werd een transparant regendoek voor de BvL aangeschaft;
 in augustus 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 januari werd door De Graaff uit Mijdrecht draai en laswerk verricht voor het
kunnen verlengen van de rookgasafvoer;
 in april werden de motoren van nieuwe smeerolie voorzien;
 in mei werd de verlengde rookgasafvoer geïnstalleerd;
 in juni werd bij Neerlandia dieselolie gebunkerd;
 in september werd de morsekabel van de SB koppeling vernieuwd;
 4 maal per jaar werden de accu's onderhouden hetgeen totaal ruim 100 liter
gedestilleerd water kostte;
Schilderwerk;
 de vernieuwde (verlengde) rookgasafvoer werd geprimerd en in kleur geschilderd;
 luchthappers en torpedoluiken zijn gekrabd en geschuurd en opnieuw geschilderd;
 het schilderwerk van de machinekamer is bijgewerkt;
 ankerlier e.d. grijs bijgewerkt;
Het springnet werd opnieuw ingespannen tussen de 4 springnet poten en één van de
vernieuwde RVS spanners werd stevig aangehaald. De grijp lijnen en klimnetten aan SB en
BB werden grondig gereinigd en opnieuw opgehangen.
De vaste schipper onderging in september de periodieke medische keuring, bij het Medisch
Centrum voor Zeevarenden, voor het behouden van het 'Groot Vaarbewijs'.
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Aanschaf /aanvulling van nautisch materiaal;
 nieuwe editie van het nautische programma WIN-GPS navigator van Stentec werd
geïnstalleerd;
 in juli werden de nieuwe elektronische waterkaarten editie 2010 van geheel Nederland
geïstalleerd;
 in juli werd een complete set nautische internationale seinvlaggen aangeschaft;
 in september werd het Groot Vaarbewijs van de vaste schipper voor 5 jaar door het
CCV verlengd;
 aanschaf van een maritiem horloge met kompas en getijdestanden van hoog- en
laagwater;
 Induxion pleegde jaarlijks onderhoud aan de nautische pc aan boord;
 de radar monitor in het boven stuurhuis is onderhouden;
 de eerder aangeschafte nieuwe GPS muis werd geïnstalleerd.
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Deelnemen aan vlootdagen en andere manifestaties;
Zie bijlage activiteitenoverzicht 2010.
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Het exploiteren en in de vaart houden van de reddingboot;
a)
In mei werd door de BvL deelgenomen aan de KNRM reddingbootdag 2010 en gaf zij tegen
een vergoeding van € 350 acte de presense op reddingstation Wijdenes én station Marken.
b)
In begin juni nam de BvL deel aan de nautische promotiebijeenkomst / Maritiem evenement
op Terschelling.
c)
Begin augustus bezocht de BvL het reddingstation Scheveningen waar zij ruim 35 jaar lang
actieve dienst gedaan heeft.
d)
Van 6 tot 9 augustus nam de BvL, tegen onkostenvergoeding van € 147 door de ORG, deel
aan de visserij feesten te Breskens. Door het KNRM reddingstation Breskens zijn oude
reddingboten uitgenodigd de feesten mee te vieren en de haven op te luisteren.
e)
Op 16 augustus bracht de BvL een bezoek aan de museumhaven (Wolwevershaven) in
Dordrecht.
f)
Tijdens Sail Amsterdam 2010 nam de BvL deel aan promotietochten met sponsoren en
donateurs van de KNRM. Voor de grote inzet van de BvL, met al zijn vrijwilligers, doneerde
de KNRM een bedrag van € 1.000.
Tijdens dit evenement voer de BvL ook voor eigen exploitatie diverse relaties, bedrijven en
sponsers rond:
• op 19/8 met de groep van Induxion (320 euro)
• op 20/8 met 2 groepen medisch specialisten van Ksyos (ruim 4.000 euro)
• op 21/8 met groep Wietsma (1.000 euro)
• diverse gasten deden een gift in de collectebus of op de girorekening van de BvL.
Bij alle promotiewerkzaamheden kwamen de eerder georganiseerde promotiemiddelen in de
vorm van folders, badges en petjes zeer goed van pas.
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g)
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 2010 zijn de volgende sponsoren bereid geweest de stichting te ondersteunen:
• de firma CTW Electronics uit Grootebroek heeft de stichting gesponsord met nog 3
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 2010 ontving de stichting voor de vierde 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.
Wederom ontving ook dit jaar de stichting weer een zeer gulle gift van één van haar
bestuursleden. Ook de jaarlijkse gift van de gepensioneerde schipper van de voormalige
Terschellinger reddingboot 'Carlot' werd traditiegetrouw in december 2010 ontvangen.
Donaties en andere inkomsten:
in totaal is in 2010 een bedrag van € 17.155 aan giften/donaties en andere inkomsten
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. In 2009 voldeed, na controle, de stichting aan alle
voorschriften en werd de ANBI status definitief gecontinueerd. Ook in 2010 werden de ANBI
doelstellingen van de stichting gehaald.
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Bestuurssamenstelling;
In 2010 heeft er geen wijziging in de bestuurssamenstelling plaats gevonden. Het bestuur
blikte terug op het jaar 2009, de jaarstukken 2009 werden geaccordeerd en er werd vooruit
geblikt op het jaar 2010 en 2011.
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Het maken van de begroting 2011, jaarrekening en jaarverslag 2010 en het opstellen van een
activiteitenplan;
Jaarrekening en jaarverslag 2010 werden gemaakt en voor 2011 werd een activiteitenplan en
een begroting opgesteld.
Het boekjaar 2010 werd afgesloten met een batig saldo van € 14.317
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Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie;
Met vermeldenswaardige vrijwillige hulp van Ton Oosterhoff van firma Oosterhoff.nu “opensource web solutions” en Dirk Dekker van Induxion ICT Consultancy werd de uit 2008
geheel nieuwe website, die nu nog gebruikersvriendelijker en illustratiever is, gevuld met
gegevens uit 2010. Het resultaat mag er zijn! zie www.reddingbootbernardvanleer.com
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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. Winter 2009/2010 is van deze
mogelijkheid, door het uitblijven van strenge vorst en ijsgang, geen gebruik gemaakt.
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