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Bestuursverslag
Doel
De in 2004 opgerichte Stichting Guusjen te Terschelling heeft als doel het weer binden van
de zeesleepboot Holland aan Terschelling en als Terschellinger gemeenschap een bijdrage
te leveren aan het behoud van een uniek onderdeel van de Terschellinger nautische
geschiedenis. Een en ander in nauw overleg met de Stiching Zeesleepboot Holland.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd met een bestuur bestaande uit vrijwilligers. De band met
de zeesleepboot wordt bevestigd in de jaarlijkse sponsoring van Stichting Guusjen aan
Stichting Zeesleepboot Holland van € 18.000. In ruil voor deze bijdrage ligt de Holland drie
tot vier weken per jaar in de haven van Terschelling. Door het werven van donateurs en
sponsors én het organiseren van diverse activiteiten aan boord worden de inkomsten
gegenereerd die het mogelijk maken de Holland mede te ondersteunen, maar bovenal de
Terschellingers en de bezoekers van het eiland te laten genieten van deze historische boot.

Opstappers en sponsors
De inkomsten voor de Stichting worden mogelijk gemaakt door twee grotere sponsors: de
Gemeente Terschelling en Rederij Doeksen (samen € 13.500; 2016 idem) Daarnaast zijn er
donateurs, de zogenoemde Opstappers, die jaarlijks een bijdrage van minimaal € 25,- betalen.
In 2017 is het donateursbestand gegroeid tot 84 Opstappers (2016: 69), die gezamenlijk
€ 5.105 (2016: € 3.755) bijdroegen. Overige inkomsten komen van kaartverkoop van de aan
boord georganiseerde activiteiten.

Activiteiten
Om de binding met Terschelling in stand te houden komt zeesleepboot Holland een paar
weken per jaar prominent in de haven van Terschelling liggen. Tijdens deze periodes verzorgt
Stichting Guusjen een scala aan activiteiten aan boord voor allen die geïnteresseerd zijn.
Iedere geïnteresseerde kan een kaartje voor de desbetreffende activiteit aanschaffen bij de
VVV (al dan niet via de links op de website van Guusjen).
In de zomer van 2017 lag de Holland er van 13 - 27 augustus en in de herfstvakantie van
21 - 29 oktober. In augustus werden er tien activiteiten aan boord georganiseerd en in de
herfst zeven. Bijna dagelijks worden er twee rondleidingen over het schip gehouden. Guusjen
mocht zo’n 720 gasten (2016: 503) aan boord begroeten. De kaartverkoop bracht dit jaar ruim
€ 8.100 (2016: € 7.833) op.
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Overige activiteiten
In juni organiseerde Stichting Jeugdwerk Terschelling een scholendag: een dag waarop de
schooljeugd presentaties te zien en te horen kregen van allerlei Terschellinger activiteiten op
camping Terpstra. Stichting Guusjen organiseerde een tent met daarin informatie over de
Holland, maar ook spannende verhalen van een heuse Hollandkapitein en een echte
machinist. Alle kinderen kregen een entreekaartje om de boot te komen bezichtigen (een klein
aantal heeft hiervan deze zomer gebruik gemaakt).
Het zomerseizoen werd zoals gebruikelijk afgesloten met een vaartocht voor oud-opvarenden;
een tocht die hun door Stichting Guusjen en Stichting Zeesleepboot Holland cadeau wordt
gedaan. Het seizoen werd deze herfst afgesloten met een captain’s dinner aan boord voor de
bijzondere relaties van Stichting Guusjen, waaronder een afvaardiging van de Gemeente
Terschelling, lokale ondernemers, organisatoren van de diverse activiteiten aan boord,
vrijwilliger, bemanning en een vertegenwoordiging van de Stichting Zeesleepboot Holland.
Eind 2017 is er door Guusjen een verjaardagskalender uitgegeven, waarbij voor iedere maand
een schilderij van de Holland is gekozen. Een tijdloos cadeau en een mooi bezit voor
liefhebbers van deze bijzondere zeesleepboot. Deze 250 exemplaren worden per 2018 ook
op de Holland zelf verkocht.
Er is in het laatste kwartaal van 2017 een begin gemaakt de activiteiten van Guusjen beter
onder de aandacht te brengen. De bestaande website is uitgebreid en aangepast, er is een
digitale nieuwsbrief gepubliceerd (die minimaal eens per kwartaal zal worden verzonden; er
zijn nu twee edities verschenen) en er is overlegd met de VVV. De nieuwe banner op de
Holland zelf en het aankondigingsbord op de kade leverde al de nodige reacties op.

Bestuurszaken
Het bestuur bestaat per eind 2017 uit: Pieter Schroo (voorzitter), Nicolette van Berkel
(secretaris), Kirsten Walgreen (penningmeester), Gerrit van Leunen, Jori van Loon, Martijn
Morelisse, Jacob van der Pol en Henk Joost Wortel.
Van Kees Dekker (penningmeester), Johan de Swart en Kim Zuidema is in de zomer van
2017 afscheid genomen.

Realisatie 2017 en vooruitzichten 2018
In 2017 is een batig saldo van € 1.126 (2016: - € 73) gerealiseerd. In 2018 zal gepoogd worden
meerdere ondernemers als donateurs voor Guusjen te werven. Uiteraard wordt ook ingezet
op een groei van het aantal particuliere donateurs. Er zal opnieuw een subsidieaanvraag voor
2019 en verder bij de Gemeente worden ingediend. Inzet is tevens een- of tweemaal per jaar,
gedurende een Guusjenperiode, de Holland te verhuren aan derden, bijvoorbeeld een lokale
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ondernemer die voor een besloten groep een activiteit aan boord organiseert. Omdat de boot
dan al op Terschelling ligt, is dat aanzienlijk interessanter dan wanneer zij vanuit Harlingen
moet komen.
Naar verwachting zal ook de kalender nog inkomsten genereren en uiteraard dienen de
activiteiten zichzelf te bedruipen en bij voorkeur enige (materiële) winst op te leveren.
Daarnaast wordt ingezet op de jeugd en dus op educatie: er is al de veelgebruikte lesbrief
over de Holland, ontwikkeld voor scholen, en er is in 2017 een samenwerkingsverband
aangegaan met het Klaas Knop Fonds, zodat ook aan boord gesplitst en geknoopt kan
worden. In 2018 wordt daarbij een jeugdkapitein benoemd: via een wedstrijd in de groepen 7
en 8 wint hij / zij de kapiteinspet en mag hij / zij zich een jaar lange jeugdkapitein van Guusjen
/ de Holland noemen.
De Holland zal per 2018 drie periodes per jaar op Terschelling aanleggen, nu ook in het
voorjaar, waardoor de boot vaker en meerdere weken op Terschelling ligt. De verwachting is
dat we daarmee een nieuw en diverser publiek trekken. Ook in de voorjaarsweek zullen we
uiteraard diverse activiteiten aan boord organiseren.
In 2018 staan er tenslotte nog enige bestuurswijzigingen op de agenda.
Namens het bestuur van Stichting Guusjen,

Pieter Schroo, voorzitter
Kirsten Walgreen, penningmeester

8 maart 2018
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Activiteitenverslag
Zomer
Van 13 tot en met 27 augustus lag de Holland op Terschelling. Het programma was goed
gevuld en zeer gevarieerd, van verhalenvertellers tot whiskyproeven, vis fileren en
lunchvaartochten.
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De ervaring leert dat zowel de prijs (niet al te hoog) als de dag in de week (maandag en
dinsdag zijn lastig) erg uitmaakt. Bovendien lijkt het erop dat al heel veel Terschellingers de
rondleiding aan boord hebben gedaan: het aantal bezoekers per rondleiding daalt en bestaat
grotendeels uit ‘badgasten’. Gelukkig is dat een groeiende groep.
De proeverijen (bier, whisky en wijn), de lunchvaartochten (waarbij een deel van de
meevarenden donateurs zijn) en de barbecue zijn een groot succes. Verschillende activiteiten
waren snel uitverkocht.
De jaarlijkse oud-opvarendentocht ter afsluiting van het zomerseizoen blijft bijzonder. Hiervan
is een mooi verslag gemaakt, met interviews met diverse oud-opvarenden, en verschenen in
onder meer PESK, de periodieke nieuwsbrief van zeesleepboot Holland.

Herfst
Van 16 tot en met 24 oktober lag de Holland op Terschelling. Iedere periode proberen we
nieuwe activiteiten toe te voegen. Zo werd de lezing met documentaire over de plastic soep,
verzorgd door Stichting By the ocean we unite (Roos Swart) door 15 personen aandachtig
gevolgd en werd er hevig gediscussieerd. Niet alle activiteiten konden helaas doorgaan, maar
weer gold dat de visworkshop, het bierproeven en de lunchvaartocht enthousiast werden
bezocht. De gratis workshop Splitsen en knopen bleek een (onverwacht) succes: een volle
salon waar jong en oud(er) in de weer waren met touw. Ter afsluiting van het Guusjenjaar is
samen met de Holland een captain’s dinner aan de relaties van Guusjen aangeboden.
Burgemeester Wassink was eregast, omdat hij tot het Comité van aanbeveling van Stichting
Zeesleepboot Holland is toegetreden.
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Financieel overzicht
Balans
ACTIVA
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

€ 391,32

Debiteuren
Debiteuren

€ 392,50

Liquide middelen
Rabobank r/c

€ 3.063,26

Rabobank spaar

€ 4.516,50

Totaal Liquide middelen

€ 7.579,75

TOTAAL ACTIVA

€ 8.455,08

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

€ 4.573,33

Onverdeeld resultaat

€ 1.126,08

Totaal Vermogen

€ 5.699,41

Vreemd vermogen kort
Crediteuren
€ 2.644,36

Crediteuren

€ 10,90

Nog te betalen bedragen

€ 2.655,26

Totaal Crediteuren

Overlopende passiva
Incasso onderweg

€ 91,50
€ 100,00

Vooruitontvangen bedragen
Totaal Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

€ 91,50

€ 100,00
€ 8.455,08
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Nog te ontvangen bedragen betreffen rente, de btw van het vierde kwartaal en nog af te
rekenen kalenders. De debiteuren betreffen tevens verstuurde en gefactureerde kalenders.
Voorgesteld wordt het resultaat van € 1.126,08 toe te voegen aan het eigen vermogen.
De crediteuren omvatten nog te betalen portokosten en de kosten voor de gasolie van de
Holland. Enkele Opstappers hadden eind 2017 hun donatie voor 2018 al overgemaakt; deze
zijn te vinden bij de vooruitontvangen bedragen.
Stichting Guusjen heeft geen langlopende verplichtingen.
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Staat van baten en lasten

BATEN
Sponsoring

€ 13.500,00

Opstappers

€ 2.355,00

Opstappers zakelijk

€ 2.750,00

Kaartverkoop
Zomer

€ 5.929,25

Herfst

€ 2.212,13
€ 639,65

Verjaardagskalender

€ 27.386,21

TOTAAL BATEN

LASTEN
Activiteitskosten
Zomer

€ 3.928,88

Herfst

€ 2.114,58

Totaal Activiteitskosten

€ 6.043,46

Kalender

€ 1.269,40

Kantoorkosten

€ 212,06

Promotiekosten

€ 442,46

Representatiekosten

€ 51,13

Bankkosten en -rente

€ 119,54

Verzekeringen

€ 121,67

Zeesleepboot Holland

€ 18.000

TOTAAL LASTEN

RESULTAAT

€ 26.259,72
€ 1.126,49

