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 VOORWOORD  

 

 

In het Nederlandse klimaat is het weer in de zomerperiode niet altijd zo mooi en 

bestendig als we graag zouden willen.  

Voor onze vaartochten zijn we erg afhankelijk van mooi weer. Mensen uit onze 

doelgroep kunnen niet een tocht in een open boot maken als het regent, waait en 

koud is. Dat is iets waar we altijd rekening mee moeten houden. In 2012 konden 

hierdoor in ieder geval 8 tochten, die waren aangevraagd, niet doorgaan. Dan 

hebben we nog geen rekening gehouden met de tochten die niet zijn aangevraagd 

vanwege het slechte weer, en dat waren er ook een aantal. 

 

Dat neemt niet weg dat we toch tevreden zijn met het resultaat van 2012. Veel 

ouderen en gehandicapten hebben weer kunnen genieten  van een prachtige 

vaartocht door de schitterende natuur van Gaasterland. Daarmee hebben we ook 

in 2012  ons ideaal weer kunnen verwezenlijken om mensen met een fysieke 

beperking de gelegenheid te bieden in hun rolstoel een vaartocht te maken door 

de Luts. 

 

Onze subsidiënten hebben, het weer mogelijk gemaakt onze tochten voor een 

alleszins redelijke prijs aan te bieden, door voor 2012 opnieuw een bijdrage 

beschikbaar te stellen, 

 

We wensen u veel genoegen bij het doorlezen van ons jaarverslag over 2012.  

 

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 2012 

In 2012 waren er geen mutaties in het bestuur. 

Het bestuur heeft in 2012 drie keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen die aan 

de orde kwamen waren financiën, subsidieaanvragen en toezeggingen, PR, 

onderhoud materiaal en de relatie met onze vrijwilligers. 
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 Schippers en hulpschippers 

 

De stichting had in 2012 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. Aardema 

Dhr. A. de Boer 

Dhr. A. de Haan 

Dhr. P. de Jong 

Dhr. J. Knobbe 

Mw. H. de Koe 

Dhr. L. Kroes 

Dhr. J. Plemper 

Dhr. H. Schadenberg 

Dhr. J. Schiltstra 

Dhr. A. de Vries 

Dhr. P. Zeldenrust 

Mw. I. Zeldenrust-Spreeuwers 

 

 

 

Hulpschippers 

Dhr. B van Middelkoop 

Dhr. J. de Vries 

Dhr. B. v/d Zee 
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Terugblik 2012  

 

 

We blijven in de vaart. 

2012 was een jaar waarin we opnieuw gebruik mochten maken van de financiële 

steun  van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Het is goed te weten dat het 

gemeentebestuur achter onze activiteiten staat en dat ook laat merken door 

financiële steun en waar nodig ook faciliteiten voor ons aan wil leggen.   

Ook het Sluyterman van Loo fonds leverde weer een geldelijke bijdrage per tocht. 

Deze financiële bijdragen maakte het mogelijk dat we ook dit jaar onze tochten 

konden aanbieden voor € 40 per tocht. Verdeeld over het aantal deelnemers was 

dat € 10 per persoon.  

De Stichting Hof en Hiem nam voor elk van haar tehuizen 3 tochten af waardoor 

we verzekerd waren van een mooi basisbedrag.  

Jachthaven Lutsmond stelde ook dit jaar weer kosteloos zijn parkeerterrein aan 

ons beschikbaar en bij HARCOS mochten we kosteloos onze boot in de 

winterstalling plaatsen.  

De Manege Gaasterland stelde om niet haar sanitaire faciliteiten beschikbaar.   

Al deze organisaties zijn we erg dankbaar. We willen trouwens niet voorbijgaan 

aan de welwillende en kosteloze inzet van onze vrijwilligers, zoals de  schippers 

en hun helpers. Ook voor hen geldt onze dank. 

 

PR activiteiten 

Jan Schippers verzorgde opnieuw kosteloos onze website. We zijn hem daar zeer 

erkentelijk voor.   

De  promotie via onze website en via de flyers en de posters op de campings in de 

omtrek werpt steeds meer vruchten af. Het werd duidelijk dat meer mensen van 

onze doelgroep hierdoor op de hoogte zijn van onze stichting en ook gebruik 

maken van ons aanbod. 
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De boot 

Aan de boot hebben we het noodzakelijke onderhoud verricht. Er is dit jaar een 

trailer aangeschaft voor onze boot. Deze hebben we nodig omdat we onze 

winteropslag bij het bedrijf HARCOS kwijt zijn geraakt doordat dit bedrijf is 

opgeheven.  Onze boot mag nu tijdens de winterperiode bij MARSWÂL liggen op 

onze eigen trailer. Verder hebben we voor de winteropslag een groot en stevig 

dekzeil aangeschaft waarmee de boot wordt bedekt. Hierdoor blijft alles goed 

afgeschermd en droog en het geeft een verzorgde indruk. Voor de onverwachte 

regenbui tijdens een vaartocht hebben we een kleine overkapping aangeschaft, 

die over de zitplaatsen heen getrokken kan worden. 

  

Overleg met gemeente en provincie 

Vorig jaar schreven we dat we in overleg blijven met de gemeente Gaasterlân-

Sleat en de Provincie Fryslân over het baggeren van de Luts. De verwachting 

was dat hiermee in 2012 kon worden begonnen. Helaas is dat niet doorgegaan. 

Daardoor hebben we ook in 2012  een aantal keren takken in de schroef van onze 

aanhangmotor gekregen. Gelukkig zijn de plannen voor het uitbaggeren van de 

Luts en het verstevigen van de oevers nu in een vergevorderd stadium zodat we 

zeker weten dat dit in 2013 door zal gaan. 

 

De vaartochten 

Het bestuur had zich ten doel gesteld in 2012 vijftien vaartochten te realiseren.  

Uiteindelijk kregen we 18 aanvragen en zijn er 10  tochten gevaren. In acht 

gevallen moest de tocht worden afgezegd vanwege de weersomstandigheden. 

 

Vrijwilligers 

Voor al onze vrijwilligers hebben we begin 2012 een informatieve bijeenkomst 

gehad bij Kleurrijk in Oudemirdum, die we hebben afgesloten met een 

gezamenlijke maaltijd. Dit werd erg gewaardeerd. 
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Financieel overzicht 2011 

 

 

V. en W. rekening 2011. 

 

Kamer van Koophandel    26.64  Sponsoring     200.00 

 

Verzekering     519.12  Subsidies      375,00 

 

Afschrijving activa   437.00  Sponsoring Rabo    250.00 

 

Kosten motorisering   414.49  Gem.Gaasterl. Sl.  expl.   900.00 

 

Kosten secretariaat     89.45  Opbrengst vaartochten   480.00 

 

Liggeld/bruggeld     95.00  Exploitatietekort    332,69 

 

Promotiekosten   303.65 

 

Onderhoud    528.44 

 

Reiskosten    123.90 

 

     --------      -------- 

              2537,69                2537,69 

              ======     

 ====== 

 

 

 

 

Balans per 31 december 2011. 

 

 

Saldo bankrekening   759.28  Vermogen 31-12-2010 1412.72 

 

Nog te ontvangen subsidies             375,00  Correctie op vermogen 1466,97   

 

      Resultaat 2011 neg -/-   332,69 

 

     ---------     ---------

  

1134,28      1134,28 

======     

 ====== 
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TOELICHTING. 

 

V. en W. rekening. 

 

Afschrijving. 

De boekwaarde van de boot, motor en oprichtingskosten bedroeg per 31 december 2010  

2412.- €. Gereserveerd voor deze activa was  1975.- ; het verschil ad 437.- is afgeschreven in 

2011. 

 

Kosten motorisering. 

In de kosten van 414,49 is begrepen de aankoop van een accu voor de elektromotor ad 250.- € 

Dit bedrag is van de Rabobank Sneek-ZWF  als subsidie ontvangen. 

 

Subsidies. 

Het bedrag van € 375 aan subsidies zal eerst in 2012 worden ontvangen. 

 

 

TOELICHTING. 

 

Balans. 

 

De voorschotten aan de voorzitter en de penningmeester  t.b.v. € 815.- zijn in december 2011 

terugbetaald. 

De totale kosten voor aanschaf van de boot etc. t.b.v. € 3315.- in 2009 zijn nu volledig met de  

voorzitter verrekend. 

De correctie op het vermogen per 31-12-2011 betreft niet in de balans opgenomen kasgeld. 

      ---------------- 

                                                                                                                                                                        

 


