Beleidsplan 2017
hoofddoel
De Stichting Behoud Boeier heeft als hoofddoel het bereiken van een financieel en emotioneel
draagvlak voor het varend houden en restaureren van de boeier Ludana. Daar zijn mensen
voor nodig en geld. Hoe pakt de stichting dat het eerste jaar aan en welke rol spelen
rentmeesters daarbij?

MENSEN
De stichting wil mensen aanspreken die een warm gevoel hebben voor zoiets moois en unieks
als de Ludana. Dat zijn:
•

Rentmeesters – Zij kennen het schip uit ervaring of verhalen en voelen zich mede
verantwoordelijk voor het behoud en het beleven ervan. Elke rentmeester organiseert per
jaar ten minste 1 vaardag en kiest locatie, tijdstip en bemanning zodanig dat het bijdraagt
aan de doelstellingen. De stichting maakt van al die plannen een geheel en zorgt voor
bemanning en catering.

•

Donateurs – Zij dragen financieel en emotioneel bij door een eenmalige bijdrage of door
een fiscaal aantrekkelijk meerjarenschenkingscontract aan te gaan. Voor donateurs worden
vaardagen georganiseerd, zogenaamde donateursdagen.

•

Bedrijven en organisaties – Zij zetten de Ludana in als toplocatie voor
directievergaderingen, teamtrainingen of relatiebeheer. Zij betalen per vaardag
en krijgen daarvoor schip, bemanning en lunch aangeboden. Zij kunnen ook een
bedrijfsrentmeesterschap aangaan.

•

Bemanning – Om de Ludana te kunnen varen zijn schippers en maten nodig die zo
vertrouwd zijn met het schip, dat zij ook gastheer kunnen zijn en verhalen over het schip
kunnen vertellen. De stichting zorgt voor training en borging van kwaliteit door toets en
certificaat. En voor voldoende vaardagen om de vaardigheid op peil te houden.

•

Het grote publiek – Zij genieten van de aanblik van de Ludana bij evenementen en
proeven de sfeer als zij even aan boord komen kijken.

De groepen zijn hier afzonderlijk beschreven, maar we streven naar optimale vermenging:
rentmeesters kunnen ook schipper of maat zijn, terwijl we ook hun partners of kinderen graag
aan de helmstok hebben. Of donateurs die helpen met onderhoud of met het werven van nog
meer donateurs door vrienden mee te nemen op vaardagen.
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GELD
Voor aanschaf en onderhoud van de Ludana is geld nodig. Ook zullen er te zijner tijd nieuwe
zeilen moeten worden aangeschaft, wil de stichting de kluiver in ere herstellen en het
achterschip restaureren. We gaan uit van € 150.000 - € 200.000 voor de komende vijf jaar.
Waar komt dat vandaan?
•

Een Bedrijfsrentmeesterschap is in de vorm van een éénmalige bijdrage vanaf € 5.000.
Een partculier rentmeesterschap bestaat uit 5 periodieke (jaarlijkse) donaties van minimaal
€ 1.000 per jaar. De ANBI-status maakt dat ook fiscaal aantrekkelijk (zie bijgevoegd
rekenvoorbeeld). Het bedrijf of de privé persoon krijgt elk jaar 1 dag de beschikking over
de Ludana en betaalt voor elke volgende dag € 750. De bijdrage van een rentmeester is
éénmalig. De verwachting is niet dat rentmeesters vaker om een bijdrage wordt gevraagd.
Dit mag natuurlijk wel, maar is zeker niet het uitgangspunt van het rentmeesterschap.

•

Verder mag een rentmeester onbeperkt meevaren op zogenaamde donateursdagen; een
aantal dagen per seizoen wordt er (met een beperkt aantal andere donateurs) een mooie
vaardag beleefd met de Ludana. Het recht om onbeperkt mee te varen op donateursdagen
geldt alleen voor de rentmeester (of in geval van een familie-rentmeesterschap voor 1
persoon) en is niet overdraagbaar naar familie of vrienden.

•

Een donateur draagt eenmalig tenminste € 25 bij of committeert zich voor langere tijd met
een periodieke donatie. Donateurs die een bedrag storten tussen de € 25 - 99 zijn welkom
op de logistieke vaardagen; dat zijn vaardagen waarbij de Ludana op weg is van of naar haar
thuishaven bij de Galamadammen. Varende donateurs dragen € 100 euro bij (eenmalig of
langer) om op minstens 1 donateurs-vaardag mee te kunnen. Vanaf € 250 euro per jaar mag
onbeperkt worden meegevaren op donateurs-vaardagen. Periodieke giften kunnen, vanwege
onze ANBI-status, fiscaal aantrekkelijk zijn. Het recht om (onbeperkt) mee te varen geldt
alleen voor de donateur en is niet overdraagbaar naar familie of vrienden.

•

Een organisatie of bedrijf betaalt € 1.500 voor een dag Ludana met schipper en maat
met catering aan boord.

•

En natuurlijk benut de stichting alle mogelijkheden voor subsidies en andere bijdragen.

communicatie
De Stichting Behoud Boeier wil dat het zindert in de groep die bij de Ludana betrokken is!
De stichting zet dus zwaar in op persoonlijke contacten tijdens vaardagen en evenementen,
maar probeert ook de dialoog aan te gaan via www.boeier.org en Facebook voor een maximale
interactie tussen liefhebbers.
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