
1 

 

 

 
Jaarverslag en financiële verantwoording 2020 

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 2020 haast geen activiteiten uitgevoerd 
vanwege de Corona-crisis. Doordat er praktisch niet gevaren kon worden, was er relatief veel 
tijd voor onderhoud aan het schip.  
 
1 
Het plegen van noodzakelijk onderhoud (maart t/m juli);  
In 2020 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden aan de reddingboot uitgevoerd: 
zie hiervoor de website bij ‘jaar 2020’, daar staan alle werkzaamheden opgesomd, voorzien 
van foto’s.  
 
2 
Aanschaf /aanvulling van (nautisch) materiaal; 
Nieuwe vaarkaarten Waddengebied aangeschaft en update van WinGPSpro. 
 
 
3 
Deelnemen aan vlootdagen, manifestaties / het exploiteren en in de vaart houden van de 
reddingboot 
Nog net voordat Corona ons land volkomen platlegde, was er een heel geslaagde 
winterbijeenkomst van de ORG, dit keer in het Museum van Stichting Historische 
Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP). De diverse mooie oude motoren werden van alle 
zijden bewonderd en allemaal aan de praat gebracht door de enthousiaste eigenaar van dit 
museum. 
 
Alle vlootdagen en manifestaties zijn afgelast door Corona, ook Sail Amsterdam 2020, 
normaal gesproken een prachtige kans om met het schip rondvaarten te verzorgen. Als gevolg 
van Corona is er in 2020 dus helaas nauwelijks gevaren. Alleen in september is de Bernard 
van Leer van zijn plek geweest. De reis ging naar de Wadden om op Ameland op 26 
september deel te kunnen nemen aan de ‘virtuele vlootschouw’, een film op YouTube die is 
gemaakt iov het bestuur van de ORG ter vervanging van de jaarlijkse reddingboten 
bijeenkomst in Lemmer en de ALV; zie de link op de website. 
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In 2020 is voorts door het bestuur veel tijd geïnvesteerd in de FVEN, het borgen van de 
belangen van Varend Erfgoed is belangrijk voor het voortbestaan van Varende Monumenten.  
Vanaf april 2019 neemt de voorzitter deel aan het Algemeen Bestuur en aan diverse 
commissies van de Federatie Varend Erfgoed Nederland als vertegenwoordiger van de 
NVORG. Vanaf juni 2020 ook aan het Dagelijks Bestuur van de FVEN met de portefeuilles 
duurzaamheid en borging belangen van Varend Erfgoed in Amsterdam, realisatie FVEN-
passanten haven Amsterdam, -registercommissie, Corona steunregeling, etc. 
 
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- en de motoren van de reddingboot. 

 
In 2020 ontving de stichting een notariële periodieke gift van € 10.000.  
In totaal is in 2020 een bedrag van € 11.046,66 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 2021, jaarrekening en jaarverslag 2020, inclusief de balans en 
staat van baten en lasten en het opstellen van een activiteitenplan;  
Jaarrekening en jaarverslag zijn gemaakt en voor 2021 is een activiteitenplan en een begroting 
opgesteld.  
De balans en de staat van baten en lasten 2020 resulteert aan de inkomstenkant in een bedrag 
van € 11.046,66 en aan de uitgavenkant een bedrag van € 18.451,78. Het boekjaar 2019 is 
derhalve afgesloten met een negatief saldo van  € 7.405,12. 
 
8 
Het nemen van initiatieven op het gebied van PR en communicatie; 
Aan PR en communicatie is in 2020 minder aandacht besteed omdat er bijna niet gevaren kon 
worden. Wel is de website bijgehouden die frequent bezocht is door belangstellenden. 
 
9 
Het gebruik van de reddingboot door de KNRM; 
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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 van 2019/2020 niet ingezet.  


