Jaarverslag 2011
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 2011 de volgende activiteiten
uitgevoerd. Dit jaar stond geheel in het teken van groot onderhoud. De boot heeft het gehele
jaar zijn thuishaven niet kunnen verlaten. De elektrische installatie was nodig toe aan een
algehele restauratie door vervanging en modernisering. Het is gelukt om de gehele elektrische
DC-installatie te laten voldoen aan de eisen van V&W en Scheepvaart inspectie.
1
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;
 De firma Drinkwaard heeft een roestvrijstalen aanpassing aan uitlaat-zijde van de
warmtewisselaar van de generator geleverd.
 Er is gereedschap aangeschaft.
Er is onderhoud gepleegd aan de beide Kromhout motoren:
 regulier periodiek onderhoud aan SB- en BB-motor is uitgevoerd;
Schilderwerk;
 er is geen schilderwerk verricht.
2
Aanschaf /aanvulling van nautisch materiaal;
Er is een zaklantaarn voor noodverlichting aangeschaft. Er is een digitale antenne aangeschaft
en een kinderzwemvest.
3
Deelnemen aan vlootdagen en andere manifestaties;
Er is niet deelgenomen aan vlootdagen en andere manifestaties.
4
Het exploiteren en in de vaart houden van de reddingboot;
Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden in 2011 met dit doel.
5
Sponsoren, donateurs en vrijwilligers;
•

de ICT heeft de firma Induxion te Amsterdam weer prima verzorgd,

1

•
•
•

onze website is vanwege het feit dat de BvL niet is uitgevaren, niet up to date
gehouden.
technische ondersteuning bij het onderhoud van de motoren werd volledig gratis
aangeboden door firma Mulder;
Het 100 jarig bestaan van de sleepboot Adriana stond volledig in het teken van het
verwerven van donaties en giften aan de stichting Bernard van Leer. De
feestelijkheden hebben ruim € 800 opgebracht.

In 2011 ontving de stichting voor de vijfde 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 2011 ontvangen.
Donaties en andere inkomsten:
in totaal is in 2011 een bedrag van € 9.956, 45 aan giften/donaties en andere inkomsten
ontvangen.
6
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 gecontinueerd.
In november 2011 werd de Stichting in een steekproef aan een controle onderworpen om te
bezien of de ANBI status terecht is toegekend. Een belastinginspecteur heeft een bezoek
gebracht aan de Stichting BvL waarbij alle jaarrekeningen, jaarverslagen, activiteitenplannen,
begrotingen etc. van de afgelopen vijf jaar werden gecontroleerd. De eigendomsstructuur
leek aanvankelijk een struikelblok voor de ANBI status op te leveren, echter na overleg en
raadpleging van deskundigen is door de belastingdienst definitief besloten de stichting
onvoorwaardelijk de ANBI status toe te kennen. Op 25 november 2011 heeft de Stichting dat
per brief van de Belastingdienst bevestigd gekregen.
7
Bestuurssamenstelling;
In 2011 heeft er geen wijziging in de bestuurssamenstelling plaats gevonden. Het bestuur
blikte terug op het jaar 2011, de jaarstukken 2011 werden geaccordeerd en er werd vooruit
geblikt op het jaar 2012.
8
Het maken van de begroting 2012, jaarrekening en jaarverslag 2011 en het opstellen van een
activiteitenplan;
Jaarrekening en jaarverslag 2010 werden gemaakt en voor 2012 werd een activiteitenplan en
een begroting opgesteld.
Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een batig saldo van € 14.486. De eindafrekening van
alle werkzaamheden aan het schip zal pas in 2012 volgen.
9
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Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie;
Aan PR en communicatie is in 2011 geen aandacht besteed omdat er geen nautische
bewegingen hebben plaatsgevonden.
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.
Vanwege het onklaar zijn van de boot door alle onderhoudswerkzaamheden is aan de KNMR,
door de voorzitter, gemeld dat de Bernard van Leer niet in staat is om in de winter 2011/2012
zijn diensten aan de KNRM aan te bieden in geval van strenge vorst en ijsgang.
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