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 VOORWOORD 
 

 

 

Het jaar 2010 was voor ons een spannend jaar. Het eerste jaar van het bestaan van onze 

stichting, waarin we onze doelstelling moesten waarmaken. Dat is niet helemaal gelukt. 

Weliswaar hebben we het doel van onze stichting handen en voeten kunnen geven, maar het 

aantal vaartochten waarop we hadden gehoopt hebben we niet kunnen halen. Dat betekent 

niet dat we de moed laten zakken; zeker niet. Het geeft ons des te meer reden om onze 

schouders eronder te zetten en te proberen in 2011 onze doelstelling wel te halen.  

 

In de laatste maanden van 2009 zijn we druk geweest met het opstarten van ons werk. Dat 

hield in dat er op administratief- en materieel terrein veel werk moest worden verzet. Veel 

vrijwilligersuren zijn gestoken in het klaarmaken van de boot en alles er omheen en in het 

aanvragen van subsidie.  We zijn erg dankbaar dat zoveel instanties, fondsen en bedrijven 

ons financieel hebben willen helpen. Dat heeft ons erg gestimuleerd om alles op alles te 

zetten om ons ideaal te verwezenlijken. Een ideaal dat het welzijn van mensen met een 

fysieke beperking wil bevorderen. We blijven ons inzetten voor deze doelgroep, ook in de 

komende jaren. 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2010. We zijn er trots op u dit verslag te kunnen en mogen 

presenteren.  We hopen dat het een goed beeld geeft van onze activiteiten in het afgelopen 

jaar. We wensen u veel leesplezier. 

 

 Harry Schadenberg 

Voorzitter 
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Doelstelling 
 

 

 

Uit: Artikel 2 statuten Stichting Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen 

De Stichting heeft tot doel  

a.  het bevorderen van de mobiliteit van mensen met een fysieke beperking 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 

rondvaarten met boten die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. 
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Bestuur 
 

 

 

Samenstelling bestuur Stichting BMFM 

Voorzitter: 

Dhr. A.G.A. Schadenberg 

De Weind 6 

8561 JA  Balk 

 

Secretaris: 

 Dhr. Y. de Boer 

 Sportfjild 3 

 8561 GP  Balk 

 

Penningmeester: 

 Dhr. J. de Vries 

 De Eker26 

 8561 EK  Balk 

 

Algemeen Adjunct: 

 Dhr. J. Plemper 

 Intang 23 

 8532 BR  Lemmer 

 

Verslag Bestuur over 2010 

In 2010 is de heer Jos Plemper toegetreden tot het bestuur. We hebben in  hem een zeer 

competent bestuurlid erbij gekregen. Jos heeft op financieel gebied veel knowhow, hij was 

sectorhoofd financiën bij de gemeente Bussum.  Daarnaast heeft hij veel kennis van boten, 

het varen daarmee en het onderhoud daarvan.  

Het bestuur heeft in 2010 vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren het 

opzetten van de begroting en de boekhouding, subsidieaanvragen en toezeggingen, ANBI 

aanvraag,  eigendomsoverdracht en aanschaf benodigde materialen, publiciteit, gesprekken 

met gemeente en manege over voorzieningen. 
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 Schippers en hulpschippers 

 

De stichting had in 2010 een aantal vrijwilligers beschikbaar die bereid waren een of meer 

vaartochten te verrichten. Al deze vrijwilligers hadden de nodige ervaring als schipper. 

Daarnaast was er een klein groepje hulpschippers beschikbaar die meegingen om voor de 

schipper hand en spandiensten te verrichten. 

 

 Schippers 

Dhr. H. Akkerman  

Dhr. A. de Haan 

Dhr. M. Kampen 

Dhr. J. Knobbe 

Dhr. L. Kroes 

Dhr. J. Plemper 

Dhr. H. Schadenberg 

Dhr. H. Smit 

Dhr. A. de Vries 

Dhr. P. Zeldenrust 

Mw. I. Zeldenrust-Spreeuwers 

 

 

 

 

 

Hulpschippers 

Dhr. B van Middelkoop 

Dhr. J. de Vries 
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Terugblik 2010  
 

De voorbereiding 

Om in 2010 onze plannen ten uitvoer te kunnen brengen zijn door het bestuur verschillende 

zaken opgepakt. Daarbij valt te denken aan subsidieaanvragen, instructie aan de vrijwillige 

schippers, het vaarklaar maken van de boot, overleg met gemeente en provincie, overleg met 

manege en  PR activiteiten,  

 

 Subsidieaanvragen 

Er zijn bij verschillende fondsen, organisatie en overheidsinstellingen aanvragen ingediend 

voor een financiële bijdrage, niet alleen  voor onze vaartochten, maar ook voor de 

opstartkosten. Een aantal instellingen reageerde negatief omdat onze doestelling niet past in 

hun criteria.  Anderen lieten weten tijdelijk geen aanvragen te behandelen in verband met de 

financiële crisis. Ook was er een organisatie die helemaal niets van zich liet horen. Gelukkig 

waren er ook een aantal instellingen en fondsen bereid ons financieel te helpen.  We kregen 

een positieve reactie van de stichting RCOAK, de stichting Sluyterman van Loo, de stichting 

Bas Backer, de gemeente Gaasterlân-Sleat en de provincie Fryslân. Al deze instellingen 

schonken ons een financiële bijdrage in de vaartochten en/of de voorbereidingskosten of 

zegden deze toe. 

 

 Instructie aan de vrijwillige schippers  

Om onze vrijwillige schippers goed toe te rusten is een instructiemap gemaakt waarin alle 

zaken worden genoemd betreffende route, knelpunten, noodplan en dergelijke.  Ook is er op 

15 april een instructieavond belegd. Deze werd bezocht door een groot deel van de 

vrijwilligers. Op deze avond werd een powerpointpresentatie gegeven van de route en de 

daarin voorkomende knelpunten en werd de instructiemap uitgereikt en besproken. Een 

aantal vrijwilligers, die niet aanwezig kon zijn, kregen in een later stadium nog een 

individuele instructie. 

 

Het vaarklaar maken van de boot 

Begin april werd de boot vaarklaar gemaakt door een aantal bestuursleden en vrijwilligers. 

Dankzij de medewerking van het bedrijf Harcos, waar de boot gratis in de winterstalling mag 
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staan, konden deze werkzaamheden vlot worden uitgevoerd. Naast verschillende reguliere 

onderhoudswerkzaamheden werd onder andere de vloer van de boot aangepakt omdat er 

regenwater onder bleef staan. Door het aanbrengen van een rubberen afdichtring krijgt het 

regenwater nu geen kans meer onder de vloer te komen. De nieuw aangeschafte 

aanhangmotor werd geplaatst. 

 

 Overleg met manege 

Met het bestuur van de manege bij Kippenburg werd overleg gevoerd over het gebruik van 

hun invalidentoilet. Ons werd toestemming verleend voor dit gebruik en een sleutel ter 

beschikking gesteld voor de momenten dat er niemand in de manege aanwezig zou zijn. 

Omdat de manege halverwege onze vaarroute ligt is dit een waardevolle aanvulling op de 

service die we aan onze gasten willen verlenen.  

 

Overleg met Jachthaven Lutsmond 

Met de eigenaar van Jachthaven Lutsmond werd overleg gevoerd over het gebruikmaken van 

de oude brandweerhelling die bij de ingang van zijn terrein is gelegen. Hij maakte daar geen 

bezwaar tegen en was daarnaast graag bereid ons toestemming te geven voor onze gasten 

gebruik te maken van zijn parkeerterrein en invalidentoilet.  

 

Overleg met gemeente en provincie 

Door het bestuur is een aantal keren contact gezocht met de gemeente Gaasterlân-Sleat en 

met het bureau Plattelandsprojecten van de provincie Fryslân. Een tweetal zaken gaven 

daartoe aanleiding. De opstapplaats voor de passagiers die in de proefperiode werd gebruikt 

gaf veel problemen. Daarom wilde het bestuur graag gebruik maken van de oude 

brandweerhelling bij Jachthaven Lutsmond. Omdat de verharding helemaal was begroeid 

met gras kon deze zo niet worden gebruikt. Het gevaar van uitglijden bij het op en afrijden 

van rolstoelen was te groot. Gelukkig was de gemeente bereid om voor ons deze helling 

opnieuw te bestraten en aan te passen voor het gebruik van rolstoelen.  

 

 

 

Opstapplaats bij Jachthaven Lutsmond na de aanpassing 
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Met het bureau Plattelandsprojecten van de provincie Fryslân werd overleg gevoerd over het 

gebruiksklaar maken van de  helling bij de manege. In samenwerking met de gemeente 

Gaasterlân- Sleat is een plan gemaakt en verharding aangebracht op en bij deze helling, 

waardoor hiervan op een goede en veilige manier gebruik kan worden gemaakt.   

 

 

 

 

Aanlegplaats bij Manege Harich 

 

 

 

PR activiteiten 

Het bestuur heeft zich ingezet om onze website optimaal te gebruiken. Jan Schippers, die op 

vrijwillige basis, zonder vergoeding onze website beheert en onderhoud, reikte ons hiervoor 

een aantal handvatten aan. Naar onze verwachting zou dat voor een groot deel voldoende 

moeten zijn om de naamsbekendheid van ons werk gestalte te geven. Dit bleek niet zo te zijn. 

De website ziet er prima uit, maar we moesten daarnaast ook nog een aantal ander PR zaken 

ontwikkelen. Dit hebben we ons te laat gerealiseerd. Waarschijnlijk is dit mede een oorzaak 

waardoor we niet het aantal tochten hebben kunnen realiseren dat we graag hadden gewild.  

In de tweede helft van het jaar hebben we ons aangemeld bij  “Gaasterland Promotion”. 

Deze organisatie zorgt voor publiciteit van alle recreatieve activiteiten in Gaasterland. We 

hopen daarmee onze naamsbekendheid te vergroten zodat we volgend jaar ons gewenste 

aantal vaartochten kunnen halen. 

Verder hebben we een groot aantal Flyers uitgedeeld op campings en andere 

recreatiebedrijven in ons werkgebied. 

In de Balkster Courant werd een artikel opgenomen over de activiteiten van onze stichting. 

Met de directie van Hof en Hiem, een overkoepelende organisatie van een viertal 

verzorgingshuizen in ons werkgebied, hebben we overleg gevoerd over de mogelijkheid hun 

cliënten een vaartocht aan te bieden. Dit heeft er in geresulteerd dat deze organisatie op 
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voorhand 12 tochten reserveerde voor hun verzorgingshuizen. Drie tehuizen hebben daarvan 

daadwerkelijk gebruik gemaakt.  

 

Aanschaf materiaal 

Na de oprichting van de stichting in augustus 2009, zijn we in de daarna volgende maanden 

overgegaan tot het aanschaffen van noodzakelijke materiële zaken. Naast boot en motor 

waren dit onder andere zwemvesten voor de passagiers en andere kleine attributen die een 

goede en veilige vaartocht waarborgen. Een zorgpunt van het bestuur was hoe te handelen 

in geval van motorpech. Het is, gezien de bodemgesteldheid van de Luts, niet denkbeeldig 

dat er onderweg iets in de schroef komt waardoor deze ernstig wordt beschadigd. Eerst is 

onderzocht of er bedrijven en/of particulieren waren die ons in voorkomende gevallen 

zouden willen ophalen met hun boot. Dit bleek geen haalbare optie. Daarom is besloten een 

reservemotor aan te schaffen. We hebben nu de beschikking over een extra elektrische motor 

die onderweg kan worden geplaatst wanneer de hoofdmotor het af laat weten. 

 

De vaartochten 

Het bestuur had zich ten doel gesteld in 2010 36 vaartochten te realiseren. Deze doelstelling 

hebben we niet kunnen halen. Uiteindelijk zijn er 11 tochten gevaren. Dat is een derde van 

waar we op hadden gehoopt. De reden voor dit tegenvallende resultaat moet  voor een deel 

gezocht worden in de weersomstandigheden deze zomer. Er waren dagen waarin het veel te 

warm was voor de doelgroep ouderen om te reizen. Op andere dagen was het zwaar bewolkt 

of het regende en dat nodigde ook niet uit voor een boottocht. Zo bleef er maar een vrij 

beperkt aantal dagen over waarop echt gevaren kon worden. Daarnaast speelt dat de 

stichting nog niet zo erg bekend is bij de doelgroep. Hoe we dat op kunnen lossen  zal nader 

moeten worden onderzocht.  
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Financieel overzicht 

 

    V. en W.  rekening 2010 
 

Kamer van Koophandel      26,14 Sponsoring       85,00
      
Verzekering      408,43 Subsidies: 
 
Afschrijving activa    603,00 Gemeente G-S,  expl.   900,00 
 
Kosten motorisering    372,15 Idem,          activa   975,00 
 
Kosten secretariaat     139,65 Stichting  RCOAK   458,26 
 
Liggeld/bruggeld       92,50 Provincie Fryslân  1106,25 
 
Promotiekosten       23,66 Fonds Sluyterman v. L.   660,00 
 
Reservering boot     975,00 Opbrengst vaartochten   640,00 
Gem. Gaasterlân-Sleat 
 
Exploitatieoverschot  2183,98 
t.b.v. afb. activa   ----------      ---------- 
     4824,51     4824,51 
     ======     ====== 
 

 


