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Vooryrroord

2014 was het vrjfde jaar waarin we actief waren met onze rolstoelboot. Deze vijf jaar zijn

meÍ ups en downs gepaardgega.an. Konden we in 2073 al spreken vaneenÍopjaar met 27

vaartoc.hten, in 2074 hadden we 3 tochten meer en kwamen we op een totaal van 24

tochten. Er zlt progressie in.

We hebben dit jaar voor het eerst ookgevarenmet de boot van de Edwin stichting. Het was

best even wennen om met twee boten te varen, maar het geeft ook mogelijkheden. De

Piccolo van de Edwinstichting is een hele andereboot dan onzeJona. De piccolo is een

stalen scheepje met een inboard motor en heeft een lift aanboordwaarmee rolstoelers in de

boot kunnen worden geholpen.

Yong jaar schreven we alover deze nieuwe mogelijkheid en we zijnergingenomen met de

preÍtrge samenwerking met het bestuur van de Edwin Stichting.

Ik hoop dat u weer met plezierkennis neemt van ons jaawerclag.

Harry Schadenberg, Y oorzitter



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.



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
Westerbuorren 8
8561 JH Balk

Algemeen Adjunct:
Dhr. J. Plemper
Intang 23
8532 BR Lemmer

Verslag Bestuur over 201.4

ln 2074 waren er geen mutaties in het bestuur.

Het bestuur heeft in 2OL4 twee keer vergaderd. Er zijn in deze

vergaderingen verschillende praktische zaken aan de orde geweest. Ook

zijn enkele bestuursleden van de Edwin Stichting bij een van onze -

vergaderingen aanwezig geweest.



Schippers en hulps chtppers
Ook in zoL4waren weer een aantal vrijwilligers bereid een of meervaartochten te maken.

Dit waren allemaal eriraren schippers. Ook was er een groepje hulpschippers beschikbaar

die meegingen om voor de schipperhand en spandiensten te verrichten.
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Dhr. L. Bijlsma

Dhr. A. de Boer

Dhr. J. Feenstra

Dhr. A. deHaan

Dhr. M. Kampen

Dhr.J. *"rf
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Dhr. H. Russchen

Dhr. H. Schadenberg

Dhr. J. Schiltstra

Dhr. A. Toering

Dhr. A. de Vries

Dhr. G. Walinga
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Dhr. P. Znldenrust
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Dhr.J. de Vries
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Tentgfilik 2014

We hebben in 2074 weer dankbaar gebruik mogen maken van de subsidie van degemeente

De Friese Meren, het Sluytermantvant Ioo Fonds en de vaste klandizievande stichting Hof

en Hiem.

Yan de gemeente kregen we in 2074 nog het gebruikelijkebedragvan €900, maar we

kregen ook te horen dat de gemeentelijke subsidie zalworden afgebouwd in de komende

twee jaar. Dat betekent dat we in 2077 voor het eerst zondergemeentelijke subsidie moeten

werken. Daarin ligf een enorme uitdagingvoor het bestuur.

Het Sluytermanvanloo fonds bedenkt ons ook elk jaar met een financiële steun van€25

per tocht. Zo ookin 2014. Dat geefÍ ons de nnogelijkheid de prijs voor de deelnemers op een

acceptabel niveau te houden.

De Stichting Hof en Hiem promootte ook in 2074 onzetochten weer inhaarvier

verzotg\ngshuizen. Daardoor konden we in 2014 zeven tochten voor hun varen. We

houden er rekening mee dat dit aantal in de komende jaren terug zallopen, nu de regering

nieuwe voorwaarden heeft gesteld, waardoor ouderen langer thuis blijven wonen en pas in

eenverzorgingshuis komen als ze erg veel hulp en verzorgingnodig hebben.Daardoor

zullende bewoners van verzorgingshuizen minder goed in staat zljnom nog eenvaafiocht

met onze boot te maken.

Jachthaven Lutsmond stelde ook dit jaar weer kosteloos haar parkeerterrein aan on§

beschikbaar.

Onzeboot rnocht tijdens de winterperiode bíj campirgde MARSWÀI liggen op onzeeigen

traller.



De Manege Gaasterland stelde om niet haar saniture faciliteitenbeschltrbaar.

We àjn daar dank voor verschuldigd, maar niet minder aan onze vrijwilligers voor hun

welwillende en kosteloze inzet.

De boot

We konden dit jaar met 2 boten varen.Dit dankzlj de Edwin Stichting die een vanhaar

boten aan ons beschikbaar stelde. De Piccolo was een aanÍalmaanden beschikbaar en we

hebben daar dankbaar gebrulk van gemaakt.

Devaartochten

Ln2014 konden we24 tochten yaren.Datwaren 3 tochten meerdaninZ}TS.Datgaatde

goede kant op. Wehadden een zomer met mooi weer, maar in augustus was er een dipje en

datwas ook meteen te merken. We hebben in augustus geen enkele Íocht gevaren, De

aanvtagendie er \il'aren moesten worden geannuleerd vanwege het weer. Dat werd

overigens weer goed gemaakt in september, want toenhebben we nog acht tochten gevaren.

Contacten

Onze contactenmet de Edwin stichting uit Langweerhebben we in 2074 verder uit kunnen

bouwen. Doel is om daarin het komende jaar mee door te gaan enverder naar elkaar toe te

groeien. Deze stichting, die als doelstelling heeft om een vakxftiemogelijkheid te bieden

voor ouders van een zwaar lichamelijk gehandicapt kind, is in het bezltvan een tweetal

botenwaarop rolstoelers aanboord kunnen komen met een lift.



Overzicht vaa rtochte n 2OI4

Datum Boot Aantal Passagiers Aantal rolstoelen
15-5 Piccolo en Jona 6 5

30-5 Jona 2 2

3-6 Jona 5 1

1_0-6 Piccolo 3 t
2-7 Jona 6 1

3-7 Jona 5 2

7-7 Jona 6 1

16-7 Piccolo 4 t
L8-7 Piccolo 4

18-7 Piccolo 4 2

20-7 Jona 2 4

23-7 Piccolo 5 1

30-7 Jona 4 1

3L-7 Jona 6 L

3L-7 Piccolo 6 2

1-9 Jona 2 1

2-9 (ochtend) Jona 2 1

2-9 (middae) Jona 2 1

3-9 (ochtend) Jona 2 1

3-9 (middag) Jona 2 L

4-9 (ochtend) Jona 2 1

4-9 (middag) Piccolo 5 7

4-9 (middae) Jona 4 1

5-9 Piccolo 3 1

Totaal: 92 personen Waaronder 34 rolstoelers
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V. en W. rekening 2014.

LASTEN.

Materialen

Onderhoud

Kosten bank

Flyers, posters

Gaasterland Promotion

Kosten computer

Benzine

Stalling, bruggeld

Verzekering

Reiskosten

Kosten H. Schadenberg 200.00

BATEN.

445.29 Sponsoring

225.00
Subsidies:

s6.38

2t6.47

50.05

48.00

207.00

63.00

4L4.tl

349.s0

2826.63 Totaal
::::::

Fonds Sl.van Loo 375.00

Gemeente Friese Meren 900.00

Bijdrage passagiers 1140.00

Rente spaarrekening I.34

Exploitatietekort 410.29

Kosten secretariaat 21.83

Afclracht Piccolo 400.00

Afschrijving aanhangmotor 130.00

Totaal

TOELICHTING.

Dit zijn de baten en de lasten over 2014 van de Stichting BMFM.
Per 31 december bestaat het saldo van de bank uit het bedrag op de lopende rekening
groot 1486.60 en de spaarrekening groot 126.67 . Er is geen saldo meer in de kas.

1n2014 is er een nieuwe aanhangmotor gekocht voor een bedrag ad 650.- euro.

Deze aankoop wordt in 5 jaar afgeschreven, dus per jaar 130.- euro.

':!_::
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Balans per 31 december 2014.

Saldo bankrekeningen

Aanschaf aanhangmotor

Nog te ontv. subsidies

Totaal

LASTEN

Verzekering

Motorisering

Kosten secretariaat

Liggeld/bruggeld

Promotiekosten

Onderhoud

Reiskosten

Afrlracht Piccolo

Afschrij ving aanhangmotor

Totaal

2s08.27 Totaal

BATEN

Subsidie :

400.00 Fonds Sluyterman van Loo

Vermogen

Resultaat 2014,negatief

Gem. Friese Meren

Opbrengst vaartochten

t613.27

520.00

375.00

2918.56

410.29

2s08.27
:-::

Begroting 2015.

450.00

160.00

75.00

200.00

250.00

235.00

400.00

130.00

2300.00

450.00

600.00

1250.00

2300.00

dLt M_

Totaal


