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ALGEMEEN
- doelstelling
De stichting HELDERSE BOTTERS heeft als doel:
1. het in goede staat behouden van de authentiek gerenoveerde historische botters “HD2” en
“RD28”, die oorspronkelijk werden gebruikt voor de vangst van ansjovis en haring op de
voormalige Zuiderzee en als zodanig cultuurhistorische monumenten zijn uit eind negentiende
eeuw/begin twintigste eeuw;
2. het organiseren van zeiltochten met deze botters op de Waddenzee, het IJsselmeer, het
Markermeer en andere binnenwateren, voor met name jongeren uit sociaal zwakkere milieus
en geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten, om een bijdrage te leveren aan de
persoonlijke ontwikkeling en ervaring in groepsverband van deze personen;
3. het op historisch ambachtelijke en educatieve wijze van vissen op de Waddenzee en het
IJsselmeer om daarmee een oorspronkelijke vorm van de visserij te behouden.
En voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Belangrijk voor het voortbestaan van de stichting is een evenwichtige verdeling van de benodigde
competenties van de vrijwilligers. Zo is er behoefte aan vaardigheden m.b.t. het varen met de
Helderse botters (schippers en bemanningsleden) en m.b.t. het onderhoud van de schepen.

ALGEMEEN
- bestuur en ondersteuning
Statutair bestaat het bestuur van de Stichting HELDERSE BOTTERS uit een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Naast deze genoemde basisfuncties heeft het bestuur een coördinator
onderhoud, omdat onderhoud bij de Stichting HELDERSE BOTTERS een steeds terugkerend en
omvangrijk onderdeel van de (vrijwilligers)werkzaamheden is, alsmede een vaarcoördinator om een
optimale benutting van de Helderse botters tijdens het vaarseizoen mogelijk te maken.
Met het in acht nemen van de corona-maatregelen is in 2020 het bestuur 6x fysiek bij elkaar
geweest, meerder keren “on line” en 1x met alle vrijwilligers op 21 februari 2020.
Tijdens dit vrijwilligersoverleg is uitgebreid teruggekeken op de activiteiten die in 2019 hebben
plaatsgevonden en is met twijfel vooruitgekeken naar wat de vaarmogelijkheden voor komend
vaarseizoen in 2020 zouden kunnen zijn.
CORONA
Het Corona virus heeft ons land en de rest van de wereld in 2020 in z’n greep gehouden
Ook bij ons, als Helderse botters had dat consequenties, mede omdat het merendeel van onze
vrijwilligers 70+ is en tot de “kwetsbare” leeftijdsgroep behoort.
Hield het bestuur eerst nog rekening met verschillende scenario’s, uiteenlopend van “business as
usual”, het later op gang komen van ons seizoen tot het aan ons voorbij laten gaan van geplande
vaartochten en botterwedstrijden, uiteindelijk is door het virus een streep gehaald door alle
vaaractiviteiten en is het onderhoud beperkt tot het hoognodige.
VAARACTIVITEITEN
Het jaar 2020 beloofde een goed jaar te worden voor onze stichting.
Naast de jaarlijkse terugkerende activiteiten als botterwedstrijden op het IJsselmeer in Urk, Kampen,
Elburg en Harderwijk, onze eigen botterwedstrijd in Den Helder en de rondvaarten vanuit
Oudeschild, zouden we ook weer deelnemen aan de voor ons lucratieve Sail Amsterdam, dat eens in
de 5 jaar wordt gehouden.
Ook het goedbetaalde jubileumfeest van het bouwbedrijf BAM met de botters vanuit Muiden of uit
Harderwijk is niet doorgegaan.
Als nieuwe activiteit – en een belangrijk argument voor de subsidie bij het Waddenfonds voor
uitbreiding van de Medemblikkerloods – zouden er vaartochten worden gehouden, om de leerlingen
van het Clusius College Schagen in hun lesprogramma onderdeel “cultuur” ervaring op te laten doen
met ons varend cultureel erfgoed de botters RD28 en HD2, in combinatie met het lesprogramma
“biologie”, waarbij de leerlingen bij laag water letterlijk het Wad kunnen proeven.
Met zowel het Clusius College als Ecomare waren we reeds intentieverklaringen overeengekomen.
ONDERHOUD EN ANDERE ACTIVITEITEN
Naast de winterzorg zoals vervangen van lijnen,
kleine reparaties, beits- en lakwerk etc. voor de
botters RD28 en HD2, door de vrijwilligers van
Helderse botters, heeft er dit jaar geen groot
onderhoud kunnen plaatsvinden op Willemsoord.
De “anderhalve meter” samenleving en werken aan
een botter vormt geen gelukkig huwelijk.
Wel is er onderhoud gepleegd aan de motoren en in
verband daarmee een vaartochtje op het Wad
georganiseerd, mede om de botters het zoute water
te laten “proeven”.

Aantal vaardagen in 2019

Aantal vaardagen 2020

Maand
Maart
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
Totaal

Maand
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
Totaal

HD2 / RD28
1
0
2
2
6
6
3
1
3
6
7
5
1
0
23
20

HD2 / RD28
0
0
0
0
0
0
1
1
½
½
½
½
0
0
1
1

Andere activiteiten zoals een cursus “Wadden ambassadeur” in het voorjaar voor vrijwilligers van
onze stichting en andere geïnteresseerden heeft helaas niet plaats kunnen vinden.
De overige activiteiten bestonden voor het bestuur voornamelijk uit het afzeggen van de
vaaractiviteiten, zoals deze in het vaarprogramma voor 2020 waren gepland.
Helaas – kan niet doorgaan!

PR
Zoals elk jaar zouden wij ook in 2020 ongetwijfeld weer een goede publiciteit rond onze activiteiten in
de media weten te krijgen.
Voor onze botterwedstrijd zouden weer vele botters van het IJsselmeer naar het Wad varen om op het
zoute water van het Marsdiep, samen met hun gasten, dit evenement mee te maken.
Wederom zouden honderden bezoekers en meevarende gasten op het authentieke Willemsoord in
Den Helder worden ontvangen.

EXPOSURE / BEREIK
In 2019 hebben een kleine 400 personen kennisgemaakt met het varen op een Helderse botter of
met het varen op een botter in Den Helder. Daarbij is altijd de historie van de Helderse botters
uitgedragen. Ook is de historie van de Helderse visserij met botters voor het voetlicht gebracht met
de aanwezigheid van één en meestal twee botters bij grote evenementen in de voormalige
visserijsteden van de Zuiderzee.
Voor 2020 zou dit aantal aanzienlijk groter zijn, omdat naast de botterwedstrijd in combinatie met de
“Jutter-Havendagen” en het “Dutch Wooden Boat Festival” in Den Helder ook scholen (o.a. het
Clusius College Schagen) vanaf Willemsoord in theorie en praktijk kennis hebben gemaakt met het
Wad.

WILLEMSOORD / MEDEMBLIKKERLOODS
Samen met de stichting Museumhaven Willemsoord, de Bootbouwschool en stichting
Scheepstimmerwerf Willemsoord, is onze stichting Helderse botters een actieve partner met
betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van de Medemblikkerloods.
Als gebruiker en deelnemer in het beheer van de Medemblikkerloods hebben wij aangegeven waar
en hoe uitbreiding van de loods wenselijk en mogelijk is, in vorm en gebruik.
Een lichtpuntje, naast alle misère door het corona virus, is de goedkeuring van de subsidieaanvraag
bij het Waddenfonds voor de uitbreiding van de Medemblikkerloods.
Uitwerking van de bouwkundige plannen heeft plaatsgevonden en is er een aanbesteding geweest
onder 4 aannemers, waarbij Aannemingsbedrijf L. v.d. Wal er als gunstigste uit kwam.
Begin 2021 zal met de (ver)bouw worden gestart.
FINANCIEN / FINANCIEEL JAARVERSLAG
Door het wegvallen van eerder genoemde evenementen / activiteiten zijn de verbruiks- en
onderhoudskosten weliswaar lager geweest dan in voorgaande jaren, maar daar staat een
aanzienlijke inkomstenderving tegenover.
Raming gederfde inkomsten:
• Sail Amsterdam met 2 botters
• Waddentochten met Clusius 4x2x € 200
• eigen botterwedstrijd
• deelname botterwedstrijden 5x2x € 450
• rondvaarten vanuit Oudeschild 7x € 200
• jubileum BAM Muiden Pampus 2x € 500
• vaartochten particuliere huurders
aan deze activiteiten gekoppelde donaties
Totaal

€ 6.000,€ 1.600,€ 2.000,€ 4.500,€ 1.400,€ 1.000,€ 1.000,€ 17.500,€ 2.000,€ 19.500,-

Een ander lichtpuntje, op financieel gebied, kwam als “corona ondersteuning” van de gemeente Den
Helder via Museumhaven Willemsoord:
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onze aanvraag uiteindelijk toch is gehonoreerd (ca.
2/3 bijdrage Provincie NH en 1/3 gemeente Den Helder) en dat uw stichting op korte termijn
een bedrag van € 8.300 tegemoet kan zien.
Mede door deze ondersteuning konden wij het boekjaar 2020 met een (klein) plusje afsluiten, echter
niet met de reservering die nodig zou zijn voor structureel groot onderhoud aan de botters.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020
ACTIVA

€

2019
€

Vaste activa

2.008
44.244

3.508
44.244

Belastingen
Banktegoeden

29
72.413

67.813

Totaal activa

118.694

115.565

Machines en zeilen
Schepen
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen

Weerstandsvoorziening botterwedstrijd
Voorziening groot onderhoud schepen
Belasting en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

Totaal passiva

€

€
65.651
10.000
43.000
43

65.126
10.000
40.000
396
43

118.694

115.565

2020
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

€

2019
€

Opbrengst
Omzet varen e.d.
Coronasteun
Donaties
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten

8.300
551
8.851

19.149
4.816
674
24.639

20
1.500
300
2.824
3.000
558
124
525
8.851

174
1.500
673
18.850
462
1.492
109
1.379
24.639

Kosten
Bestuurskosten
Afschrijving materiele vaste activa
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Indexering voorziening groot onderhoud
Kantoorkosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Totale kosten

Toelichting
•
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Onze historische schepen zijn gewaardeerd op de marktwaarde van een vervangend schip gebouwd
rond 1900 in goede staat van onderhoud.
Als baten worden verantwoord alle in het boekjaar ontvangen bedragen, alsmede alle te vorderen
bedragen uit hoofde van onherroepbare toezeggingen.
Als lasten van het boekjaar worden verantwoord alle kosten van verwerving, administratie en
bestuur, die op het boekjaar drukken, evenals alle bestemmingen van gelden voor projecten in
overeenstemming met het doel van de stichting.

Toelichting bij de balans per 31 december 2020 (in €)
•
Banktegoeden
lopende rekening
spaarrekening
Totaal

IBAN
IBAN

32.413
40.000
72.413

Weerstandsreserve
Aan de binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is, door het bestuur, een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze reserve dient als buffer voor de continuering van de
Botterwedstrijd. Dit is een risicodragend jaarlijks terugkerend evenement, waarbij door de stichting
diensten en schepen van derden moeten worden ingehuurd. Het bestuur van de Stichting heeft
daarom besloten het weerstandsvermogen te handhaven op € 10.000.
•

Eigen vermogen
Het resultaat is aan het eigen vermogen onttrokken. Deel van het eigen vermogen is niet
besteedbaar, omdat het vastzit in de vaste activa. Het eigen vermogen is € 65.651,- Het besteedbaar
vermogen bedraagt € 65.651 - € 2.008 - € 44.244 = € 19.399
Met dit besteedbare vermogen kan de Stichting haar bedrijfsvoering bij wegvallen van inkomsten
bijna een jaar lang voortzetten.
•

Voorziening groot onderhoud schepen
Aan de binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is, door het bestuur, een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. De doelstelling van de Stichting is primair het behoud van het
historische varend houten erfgoed. De stichting heeft en draagt zorg voor twee van deze
vissersschepen, de HD2 uit 1903 en de RD28 uit 1909. Door de Stichting is een langjarig
onderhoudsplan opgesteld. Groot onderhoud loopt in de papieren. Er is een reserve aangelegd om
de hoge kosten in de toekomst te dekken. Deze reserve wordt jaarlijks aangevuld met het maximaal
toelaatbare bedrag dat onze liquide middelen toelaten, dit jaar € 3.000, -, i.p.v. de € 6.000, corresponderend met de geprognotiseerde jaarlijkse achteruitgang van de staat van de houten
schepen.
•

•
Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

•
Contactgegevens
Postadres
Stichting Helderse Botters
p/a Tjallewallerweg 11
1742MA Schagen
Email
info@heldersebotters.nl
Website
De activiteiten van de Stichting Helderse Botters zijn terug te vinden op onze website, bereikbaar
onder: www.heldersebotters.nl
Bankrekening Stichting Helderse Botters
IBAN: NL58 RBRB 0954 4517 32 t.n.v. Stichting Helderse Botters
KvK nummer Stichting Helderse Botters
63585553
RSIN-nummer Stichting Helderse Botters
855301612

