
Jaarverslag 2013
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 2013 de volgende activiteiten 
uitgevoerd. 

1
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;

Er is onderhoud gepleegd aan de beide Kromhout motoren:
 regulier periodiek onderhoud aan SB- en BB-motor is uitgevoerd;
 alle brandstoffilters zijn vervangen;
 alle smeeroliefilters zijn vervangen; 
 op de thuisreis van de laatste promotionele activiteit (Lemmer) moest een van beide 

motoren worden uitgezet vanwege een afwijkend en nader te onderzoeken geluid. In 
de winter 2013-2014 zal dit worden aangepakt.

Schilderwerk; 
 Er is geen schilderwerk verricht.

2
Aanschaf /aanvulling van (nautisch) materiaal;

• De AIS functioneerde niet goed, er kwamen voortdurend storingsmeldingen. De firma 
die de AIS heeft geleverd en geïnstalleerd, heeft diverse malen de storingen verholpen;

• Er is een nieuwe camera aangeschaft voor de promotionele activiteiten;
• De ICT aan boord en de website zullen in het komende jaar aandacht krijgen. Zowel 

de boord computer als de website zijn aan vervanging, dan wel vernieuwing toe. 

3
Deelnemen aan vlootdagen en andere manifestaties;

Vrijwilligers van de Stichting hebben deelgenomen aan de Koningsvaart op 30 april 2013. 
Het feestelijk gebeuren in de Koningsvijver tijdens deze Koningsvaart was een welkome 
manier van bedanken van de vrijwilligers door het bestuur van de Stichting die dit hen 
aanbood.

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 september 2013 nam de BvL deel aan de door de 
vereniging van oude reddingvaartuigen (ORG: Oude Reddings Glorie) georganiseerde 
reddingbootdagen in Lemmer. De boot werd wederom opengesteld voor het publiek ter 
bezichtiging.
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4
Het exploiteren en in de vaart houden van de reddingboot;

Van woensdag 19 tot en met maandag 24 juni 2013 nam de Bernard van Leer op verzoek van 
het reddingmuseum Dorus Rijkers deel aan Sail Den Helder. De BvL is samen met andere 
voormalige reddingboten, drie dagen lang (vrijdag, zaterdag en zondag) ingezet voor het 
verzorgen van rondvaarten door de haven langs de tall ships met betalende bezoekers. Twee 
extra opstappers (Willeke en Erik) verstrekten informatie over de Stichting, de boot en de tall 
ships waar we langs voeren. De opbrengsten van de rondvaarten kwamen ten goede aan het 
reddingmuseum. De Stichting BvL kreeg een vergoeding voor de dieselolie van € 206.

Op 8 september was de BvL blikvanger van Maritiem Nieuwegein.  De BvL was van 
vrijdagavond 6 tot zondag 8 september te gast bij Maritiem Nieuwegein. Zaterdag 7 
september was er gelegenheid tot bezichtiging en het maken van een rondvaart over het 
Merwedekanaal. Op deze zaterdag maakte de BvL 10 rondvaarten met publiek. Dankzij de 
inzet van twee extra opstappers (Tineke en Emile) verliep e.e.a. vlekkeloos. Voor de 
deelname aan Maritiem Nieuwegein ontving de Stichting een bedrag van € 1149,50 en in de 
collectebus werd voor de rondvaarten op het Merwedekanaal € 250 opgehaald. 

5
Sponsoren, donateurs en vrijwilligers;

• de firma Induxion te Amsterdam heeft de ICT weer prima verzorgd;
• de website is onderhouden door Ton Oosterhof; 

In 2013 ontving de stichting een notariële periodieke gift van € 15.000. Met deze gift is de 
stichting in staat de jaarlijkse rente en een gedeeltelijke aflossing te betalen over het geleende 
kapitaal ten behoeve van de uitgevoerde verbouwing en restauratie en vernieuwing van het 
elektrische systeem. Het totaal van de uitstaande lening bedraagt op 31-12-2013: € 43.966.

De jaarlijkse gift van de gepensioneerde schipper van de voormalige Terschellinger 
reddingboot 'Carlot' werd traditiegetrouw in december 2013 ontvangen.

In totaal is in 2013 een bedrag van € 16.646 aan giften/donaties en andere inkomsten 
ontvangen. 

6
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. 

7
Bestuurssamenstelling;
In 2013 is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. Het bestuur blikte terug op het jaar 
2013, de jaarstukken 2013 werden geaccordeerd en er werd vooruit geblikt op het jaar 2014. 
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8
Het maken van de begroting 2014, jaarrekening en jaarverslag 2013 en het opstellen van een 
activiteitenplan; 
Jaarrekening en jaarverslag 2013 zijn gemaakt en voor 2014 is een activiteitenplan en een 
begroting opgesteld. 
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een batig saldo van € 10.770.

9
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie;
Aan PR en communicatie is in 2013 aandacht besteed via de nautische activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. Bij alle promotiewerkzaamheden wordt nog steeds gebruik gemaakt van de 
beschikbare promotiemiddelen in de vorm van het promotiebord met authentieke foto, folders, 
badges en petjes. Voor de rondvaarten in Nieuwegein is op de wal gebruik gemaakt van een 
een sandwich bord. 

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. 
De Bernard van Leer is vanwege problemen met de bakboord-motor/koppeling niet in staat 
om in de winter 2013/2014 zijn diensten aan de KNRM aan te bieden in geval van strenge 
vorst en ijsgang. 
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