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Jaarverslag en financiële verantwoording 2019 

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 2019 de volgende activiteiten 
uitgevoerd.  
 
1 
Het plegen van noodzakelijk onderhoud;  
In 2019 zijn de volgende onderhoudswerkzaamheden aan de reddingboot uitgevoerd: 
- Schilderen van de torpedoluiken van gereddenverblijf en vooronder 
- Keuring van de brandblussers aan boord 
- Motoronderhoud, o.a. verstuivers getest, een verstuiver vervangen 
- Vervanging distributiesnaar 
- APK bedrijfsauto 
- Nieuwe Rafa-raamrubbers in stuurhut 
- overgang naar andere webhost, van Induxion maar Keurig Online in Groningen 
- Nieuwe verlichting machinekamer geïnstalleerd 
- Nieuwe bekabeling voor het strijken van de mast aangebracht 
- Led-verlichting voor het ankerlicht geplaatst. 
 
2 
Aanschaf /aanvulling van (nautisch) materiaal; 
➢ Smeerolie, koppeling olie, brandstof  
➢ Update nautische kaarten, getijde tabellen etc. 
➢ koffiezetapparaat vervangen 
➢ Nieuwe verrekijker aangeschaft 
➢ Verzekeringen, contributies, lidmaatschappen  

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

• Op verzoek van het KNRM Reddingstation Huizen deelname aan hun open 
reddingboot-dag op 11 mei 2019, varen met donateurs (brandstofvergoeding) 

• Asverstrooiing op de Noordzee op 18 mei 2019  
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• Deelname aan de 4e nationale reddingboot-dag op KNRM Reddingstation Lelystad op 
16 juni 2019 

• Bezoek Marker Wadden, stichting natuurmonumenten 
• Op verzoek van de gemeente Huizen deelgenomen aan de Huizer Havendag op 22 juni  
• Promotietocht Zeeland, over de Noordzee naar de Zeeuwse stromen met bezoek aan 

diverse reddingstations van 22 juli tot 5 augustus 2019 
• Aanwezig bij de plechtigheid in Scheveningen ter nagedachtenis aan de oud schipper 

van de Bernard van Leer; Johannes Pronk op 10 augustus  
• Deelname van 26 september / 1 oktober aan de jaarlijkse reddingboot-dagen in 

Lemmer van de NVORG met aansluitend een bezoek aan de haven van Marken 
• Op 26 september treedt de voorzitter toe tot het bestuur van de NVORG met als 

aandachtsgebied erfgoed-belangen 
• Op 26 oktober en op 30 november heeft de voorzitter, als afgevaardigde van de 

NVORG, deelgenomen aan landelijke themadagen van de Federatie Varend Erfgoed 
Nederland (FVEN). 

• Vanaf april neemt de voorzitter deel aan het Algemeen Bestuur en aan diverse 
commissies van de Federatie Varend Erfgoed Nederland als vertegenwoordiger van de 
NVORG. De commissies waaraan wordt deelgenomen zijn:- commissie grote 
schepen, -commissie kleine schepen, -commissie Sail Amsterdam 2020, -commissie 
Duurzaam Varend Erfgoed, - realisatie FVEN-passanten haven Amsterdam, -
registercommissie. 

4 
Sponsoren, donateurs en vrijwilligers; 

• de firma Induxion te Amsterdam heeft de ICT weer prima verzorgd en begeleid bij de 
overgang van het web-beheer naar ‘Keurig online’ in Groningen 

• 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 
algemene onderhoud van de reddingboot. 

 
In 2019 ontving de stichting een notariële periodieke gift van € 10.000.  
In totaal is in 2019 een bedrag van € 12.045,69 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.  
Op verzoek van de belastingdienst Haarlem afdeling ANBI is er een aanvulling gemaakt op 
de jaarstukken. Jaarlijks wordt er een staat van baten en lasten en een balans aan de 
jaarstukken toegevoegd. Dit is gebeurd met terugwerkende kracht vanaf 2017. 
 
6 
Bestuurssamenstelling; 
In 2019 is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. Op basis van een door het bestuur 
opgesteld rooster, blijven de bestuursleden ook de komende periode actief.  
 
7 
Het maken van de begroting 2020, jaarrekening en jaarverslag 2019, inclusief de balans en 
staat van baten en lasten en het opstellen van een activiteitenplan;  
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Jaarrekening en jaarverslag zijn gemaakt en voor 2020 is een activiteitenplan en een begroting 
opgesteld.  
De balans en de staat van baten en lasten 2019 resulteert aan de inkomstenkant in een bedrag 
van € 12.045,69 en aan de uitgavenkant een bedrag van € 13.944,15. Het boekjaar 2019 is 
derhalve afgesloten met een negatief saldo van  € 1.898,46. 
 
8 
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie; 
Aan PR en communicatie is in 2019 aandacht besteed via de diverse activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. Bij alle promotiewerkzaamheden is gebruik gemaakt van de beschikbare 
promotiemiddelen in de vorm van het promotiebord met authentieke foto’s, KNRM-shirts, 
folders, badges en petjes. De website is nauwgezet bijgehouden en wordt frequent bezocht 
door belangstellenden. 
 
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 2018/2019 niet ingezet.  


