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JAARVERSLAG 2017

Dit is ons eerste jaarverslag, een terugblik op een bijzonder jaar, de start van de Stichting Behoud 

Boeier en een hoopgevende start. Op allerlei manieren en door tal van enthousiastelingen is 

veel gedaan om onze doelstellingen  te bereiken: het behouden van de boeier, te beginnen 

met de Ludana en de boeier zodanig te laten beleven, dat er structureel meer belangstelling 

ontstaat voor dit prachtige scheepstype, waardoor behoud ook weer kansrijker wordt.

We nemen u mee in de financiële en immateriële resultaten en vertellen hoe we dat bereikt hebben.

38 donateurs
Op 31 december 2017 hebben we 38 donateurs, die samen voor dit jaar goed zijn voor € 38.048,25,  

een prachtig resultaat. We zien veel verschillende vormen van bijdragen. We hebben rentmeesters 

die ieder € 5000 bijgedragen hebben, er zijn eenmalige donaties variërend van 50 tot 2500 euro, we 

zien donateurs die gebruik maken van de fiscale voordelen die we als Culturele ANBI hebben en die zich 

voor 5 jaar vastleggen met bedragen van 25 tot 500 euro en we kennen donateurs die elk jaar tussen 

de 25 en 125 euro overmaken. Er zijn ook drie rentmeesters die in natura bijdragen, denk bijvoorbeeld 

aan een ligplaats of verzekering. Ook zijn de eerste sponsorbijdragen binnen voor het jubileumboek 

dat begin april 2018 gaat verschijnen, ter gelegenheid van de 125e verjaardag van de Ludana.

Behoud staat voorop
Na een paar jaar schiphuis ligt de Ludana nu voortdurend goed zichtbaar te pronken en daar genieten 

heel veel mensen van. Voor de lak is dat niet zo’n feest en daarom hebben we twee dekzeilen laten 

maken, die redelijk beschermen tegen zon en regen, maar die toch de schoonheid van het schip 

voldoende tot haar recht laten komen. Natuurlijk hebben we daar www.boeier.org goed leesbaar 

op gezet. De uitrusting van het schip werd verbeterd met een degelijke vaarboom, een nieuwe 

fokkeschoot en nieuwe zwaardtalies. In de zomervakantie is het hele dek gelakt en een deel van het 

kajuitdak, van het onderwaterschip is een stuk van een gang vernieuwd en kleine lekkages in het vlak 

en rond de kielbalk zijn verholpen. Dat gebeurde binnen in de loods en daar konden meteen de anti-

fouling en de zwaardranden bijgewerkt worden. Voor de winterperiode is een schiphuis gehuurd, zodat 

de Ludana vorstvrij en overdekt ligt op een plek waar ook kleine werkzaamheden gedaan kunnen 

worden. In februari gaat ze de loods in om een zwakke plek in dek/boeisel/bolder te vervangen en daar 

koppelen we meteen een stevige lakbeurt voor het hele schip aan. Het achterschip is aan restauratie 

toe en daartoe zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met een aantal werven en houtleveranciers.
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Beleven leeft
Om het schip te beleven moet je aan boord zijn en het liefst er ook mee varen. We wilden zoveel 

mogelijk mensen bereiken en daar hebben we verschillende middelen voor ingezet. Communicatie 

via een eigen website, via social media en dag- en vakbladen. Deelnemen aan evenementen en 

mensen aan boord uitnodigen en het schip goed zichtbaar laten zijn als er niet mee gevaren wordt.

Communicatie 
De eigen website speelde een grote rol in de communicatie met (potentiele) donateurs. 

Facebook werd actief gebruikt en veel gedeeld en we zijn gegroeid naar 194 vaste volgers. Beelden 

en video’s waren zeer gewild. De informatieve folder met een prachtige foto van de Ludana in het 

binnenblad vond op alle evenementen gretig aftrek en van de 1000 gedrukte exemplaren zijn er nog 

een kleine 250 over. De eigen ligplaats op Galamadammen, met een duidelijk informatiebord gaf veel 

hotelgasten de kans om te genieten van de Ludana.

In de media hebben we volop aandacht gekregen, waaronder:

• Spiegel der Zeilvaart, met verslagen van evenementen waar we aanwezig waren en zelfs een 

hoofdredactionele pagina naar aanleiding van Zwartsluis.

• De VSRP-site gaf de Ludana als vlaggenschip alle aandacht en daar kregen we positieve reacties op.

• Tijdens de Haarlemse Vaardagen kwamen we mooi in beeld op een dubbele pagina in het Haarlems 

Dagblad, gewijd aan dit evenement.

• De Telegraaf rubriek ‘Aan mijn steiger’ van 16 september gaf een hele pagina aandacht aan 

het schip.

Evenementen in cijfers
Er zijn 13 evenementen bezocht, met 430.000 bezoekers, 34 dagen op die evenementen geweest.

• Publieksevenementen: Zwartsluis onder zeil, Oldtimerdag Lelystad, Sail Den Helder,  

Haarlemse Vaardagen, Hiswa te water.

• Verenigingen: KZV Oostergoo in Grou, VSRP in Haarlem en Friese Regionale Reünie in Heeg.

• Wedstrijden op De Kaag en Westeinder.

• Plus donateursdag,  doopfeest Fries Jacht Eeltjejanz en verjaardagsfeest van twee donateurs.

• 38 dagen besteed aan varen naar en tussen evenementen, met 123 bemanningsleden, die allemaal 

een tijdje de helmstok gevoerd hebben.  Zelfstandige roergangers/schippers waren met name 

Albert, Annabelle, Arthur, Benjamin, Blandine, Cor, Hildo, Klaas, Matthijs, Meine, Suzan  

en Tijn (die ook de wedstrijden op de Westeinder soepel stuurde). 

In aandacht
Op de Galamadammen hebben we een eigen box in het zicht van terras en havenbezoekers, met 

een informatie bord. De folders liggen bij de receptie en als we niet aan boord zijn leidt de dektent 
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naar onze website. In Zwartsluis kregen bij de opening van het evenement ‘Zwartsluis onder zeil’ alle 

deelnemers een folder van de Stichting, met een toelichting door de voorzitter van de VSRP. We gingen 

als Vlaggenschip van de VSRP voorop bij het admiraalzeilen, aangekondigd door de speaker en terwijl 

de vloot lag te wachten op de brugopening, hebben wij een mooie show kunnen geven, 11 km/u op het 

fokje. Zaterdag toertjes gemaakt langs de schepen, door Zwartsluis en het Meppelerdiep. In Lelystad 

kregen we een prominente ligplaats, de burgemeester hees de VSRP-vlag en bracht een toast uit. 

Daar zijn helaas geen beelden van.Binnendoor naar Sail Den Helder was een leerzame tocht, maar de 

ligplaats was ongeschikt voor ons doel, dus weinig bereik. Ook bij de Haarlemse Vaardagen kregen we 

een unieke ligplek, solo aan een lage kade, waardoor mensen makkelijk aan boord konden komen en 

vol in het zicht vanaf de tegenover liggende kade. Bij de VSRP Zomerbijeenkomst lagen we vooraan en 

voeren we voorop bij het Admiraalzeilen dat goed bekeken werd vanaf de wallekant. Op de Hiswa te 

Water waren we te gast aan de steiger bij het blad Zeilen, als onderdeel van Schepen met een verhaal. 

Veel aandacht van het langslopende publiek en ook alle tijd voor goede gesprekken. De Kaag bood 

een warm welkom en een mooie plek en bij de WSV De Nieuwe Meer kregen we mooiste plek aan de 

mooiste steiger. Bij de Jachthaven Durgerdam werd de Ludana direct door de havenmeester herkend 

als een Bernhard boeier.

Organisatie
Albert Froom trad toe tot het bestuur als vice-voorzitter en hij is de man die er voor zorgt dat plannen 

concreet worden. Swaen van der Post doet de communicatie voor Bemanning 2.0, in het startjaar nog 

rustig, maar komend seizoen vol gas. Dick Kors adviseert over alle communicatie en het bestuur doet 

de rest. Het bestuur vergaderde 7 keer en bestuursleden hebben geen vergoeding ontvangen voor 

hun diensten.

Financieel
Aan Baten is € 38.048,25 opgebouwd uit/door:

• 8 rentmeesters

• 4 grote eenmalige donateurs, tussen 1000 en 2500 euro

• 7 eenmalige donateurs tussen 50 en 300 euro

• 8 donateurs voor 5 jaar vastgelegd tussen 25 en 1000 euro

• 7 donateurs jaarlijks tussen 25 en 250 euro

• 1 donateur voor 3 jaar vastgelegd en

• 6 bijdragen voor het boek en 

• contante donaties in Zwartsluis.

Toezeggingen donaties voor 2018 en 2019 € 6379.66  en voor 2020 e.v. € 6254.66.
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Lasten
Daarvan is besteed aan:

Uitrusting schip  1924,64

Lig- en havengelden , winterstalling 3062,10

Onderhoud schip  3191,48

Scheepsbrandstof  339,47

Drinken/eten aan boord  296,02

Kantoorbenodigdheden 49,50

Administratiekosten 285,95

Advies- en notariskosten  381,15

Drukwerk 259,23

Overige kantoorkosten 165,53

Reis en verblijf vrijwilligers 276,16

Reclame, advertentiekosten 94,07

Overige verkoopkosten 45,00

Bankrente en -kosten  182,01

Contributies en abonnementen 158,75

Werk derden (eerste deel auteur boek) 3630,00 

Lasten totaal € 14.321,06

4 maart 2018

Dries Verwaaijen, secretaris.
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