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Jaarverslag 2019

Bestuursverslag
Doel
De in 2004 opgerichte Stichting Guusjen te Terschelling heeft als doel het weer binden
van 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 vindt plaats in nauw overleg met Stichting
Zeesleepboot Holland, waarvan Stichting Guusjen hoofdsponsor is.
Bovenstaande doelstelling wordt gerealiseerd met een zeskoppig bestuur bestaande uit
vrijwilligers. De band met de zeesleepboot wordt bevestigd in de jaarlijkse sponsoring
van Stichting Guusjen aan Stichting Zeesleepboot Holland met een bedrag van € 18.000
(netto). In ruil voor deze bijdrage ligt de Holland vier weken per jaar in de haven van
Terschelling: een week tijdens de meivakantie, twee weken in de zomer en een week
tijdens de noordelijke herfstvakantie. Door het werven van vrienden (opstappers) en
sponsors én het organiseren van diverse activiteiten aan boord worden inkomsten
gegenereerd die het mogelijk maken de Holland te ondersteunen. Bovenal wordt het
mogelijk gemaakt dat Terschellingers en bezoekers van het eiland kunnen genieten van
deze historische zeesleper. Uitgebreide informatie over de zeesleepboot is te vinden bij
de hoofdstichting: www.zeesleepbootholland.nl en natuurlijk ook op eigen website
www.guusjen.nl.

Opstappers en sponsors
De inkomsten van de Stichting bestaan uit twee grotere sponsors, te weten de gemeente
Terschelling en Rederij Doeksen. In 2019 is met Rederij Doeksen een nieuw convenant
afgesloten. De Rederij committeert zich van 2019 tot en met 2023 voor een jaarlijkse
bijdrage van € 6.000 (netto) per jaar. Dit bedrag is lager dan de bijdrage in de voorgaande
periode (€ 7.500 per jaar), omdat destijds een inhaalslag werd gemaakt. Doeksen heeft
besloten het bedrag gelijk te stellen aan dat van de gemeente. De gemeente zal opnieuw
€ 6.000 per jaar subsidiëren vanaf 2020 tot en met 2022 (samen € 12.000; 2018 €
13.500).
Daarnaast zijn er de vrienden, de zogenoemde opstappers, die jaarlijks een bijdrage van
minimaal € 25 betalen. In 2019 is het donateursbestand gegroeid tot 157 particuliere
opstappers (2018: 126), die € 5.344 (2018: € 4.135) bijdroegen. Er zijn tien zakelijke
opstappers die minimaal € 250 betalen. In 2019 droegen zij € 2.600 bij (2018: 2.850).
Overige inkomsten komen van kaartverkoop voor de aan boord georganiseerde
evenementen en de verjaardagskalender, die we nog altijd verkopen.
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Evenementen
Om de band 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 evenementen aan boord voor allen die
geïnteresseerd zijn. Iedere geïnteresseerde kan een kaartje voor de desbetreffende
activiteit aanschaffen bij de VVV of direct bij Stichting Guusjen.
Sinds 2018 ligt de Holland drie periodes per jaar op Terschelling in plaats van twee, zoals
voordien gebruikelijk. Tijdens de meivakantie lag de Holland er van zondag 28 april tot
zaterdag 4 mei. Er werden acht evenementen georganiseerd en vijf rondleidingen
verzorgd. We verwelkomden 375 bezoekers aan boord (2018: 224). In de zomer, van
zaterdag 17 tot zaterdag 31 augustus, organiseerde Guusjen 15 evenementen en 12
rondleidingen. In totaal mochten we 747 bezoekers (2018: 729) aan boord begroeten. In
de herfstvakantie lag de Holland van zondag 20 tot zondag 27 oktober op Terschelling.
Bij 11 evenementen en vier rondleidingen kwamen er 450 gasten (2018: 247) aan boord.
In totaal zijn er in 2019 maar liefst 1572 geïnteresseerden aan boord van de Holland
geweest (2018: 1200). De kaartverkoop bracht dit jaar € 20.000 op (2018: € 17.800).
Zowel de aantallen bezoekers als de opbrengsten blijven stijgen. Per periode is er een
maximum aan het aantal te organiseren evenementen aan boord en ook is er een
maximum aan het aantal gasten per evenement. Veel activiteiten raken uitverkocht, met
name in de zomer, maar dat gaat niet vanzelf: het blijkt een hoop werk om mensen te
enthousiasmeren. Niet zo raar natuurlijk, er is immers op het eiland altijd veel te doen,
dus men moet keuzes maken.

Lokale samenwerking
Uiteraard wordt aan boord van de Holland met lokale ondernemers samengewerkt. Alle
partners die tijdens een Guusjenperiode een evenement verzorgen, van visworkshop
(Bakvis), barbecue (Schaafsma), wijn- en spijsproeverij (Lidy Tuil) tot bierproeverij (Het
Café), betreft het Terschellinger bedrijven. Ook de boodschappen worden tijdens deze
periode – voor onder meer de vaartochten met lunch en diner – op het eiland gedaan.
Daarnaast wordt met een aantal stichtingen samengewerkt. Stichting Jeugdwerk
Terschelling (SJT) heeft met haar kookclub en ook met haar splitsen en knopenclub
gebruik gemaakt van de Holland als locatie. In de zomer kwam de zeilclub van SJT voor
de opening van haar seizoen en hun eerste theorieles tezamen op de Holland met
natuurlijk een uitgebreide (gratis) bezichtiging van de sleper als bonus. De samenwerking
met SJT is goed bevallen en zal in de toekomst zeker worden gecontinueerd.
Net als in eerdere jaren verzorgde het Klaas Knop Fonds (KKF) een splitsen en knopenworkshop in het najaar.
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In de meivakantie vroeg kinderopvang Prokino of zij met een groepje kinderen een kijkje
mochten nemen op de Holland en dat verzoek werd uiteraard gehonoreerd.
Met het MIWB is al jarenlang een bijzondere samenwerking. Het levert in nauw overleg
twee rondleiders per Guusjenperiode. Keurig in pak leiden de – meestal – heren een
nieuwsgierig publiek rond op de Holland. Vaak is hun enthousiasme zo groot, dat we de
gidsen terugzien als machinist tijdens een vaartocht of als deelnemer aan een van de
andere activiteiten. Het MIWB betaalt hun voor hun diensten, zodat het een sponsoring
in natura voor Stichting Guusjen wordt.

Bijzondere evenementen
Op 3 mei stapten Kirsten Walgreen (secretaris / penningmeester van Guusjen) en visboer
Hessel Starrenburg letterlijk in het huwelijksbootje. Met een honderdtal gasten –
grotendeels eilanders – werd dat een memorabel feestje op de Holland. In de zomer
bood het echtpaar aan de Holland op zijn kosten te laten varen voor de ouderen van
Terschelling. Deze specifieke doelgroep is gekozen omdat zij de Holland nog kent als
sleper en passagiersschip, maar niet snel zelf nog aan boord zal komen tijdens een van
de Guusjenevenementen. Een twee uur durende vaartocht met lunch (vis en friet) en een
borrel maakte op de ruim 70 aanwezigen een grote indruk.
In het zomerseizoen werd opnieuw de oud-opvarendendag gecombineerd met de door
Stichting Zeesleepboot Holland georganiseerde oud-vrijwilligersdag. Een groot aantal
oud-opvarenden en -vrijwilligers, plus partners, voeren mee tijdens deze door de twee
stichtingen aangeboden vaardag. Nieuw was het leggen van een krans op zee, ter
nagedachtenis aan hen die zijn ontvallen.
De bemanning van de Holland bestaat uit vrijwilligers. Een groep van gemiddeld tien
personen blijft gedurende een Guusjenperiode aan boord en zorgt ervoor dat de sleper
“paraat en startklaar” is. Samen met hen organiseert het Guusjenbestuur jaarlijks een
uitje, om ook voor hen de band met Terschelling te versterken. De meesten komen niet
van Terschelling en zien niet veel meer dan de boot. De huifkartocht met Rients Terpstra,
het bezoek aan de eendenkooi van Jolles en de barbecue na afloop was dan ook een
groot succes.
In de herfst vonden twee boekpresentaties plaats. Marloes Fopma, ‘Eilandmeisje’,
presenteerde een voorpublicatie van haar later dat jaar te verschijnen boek met het
Terschellinger ABC (tekeningen van Frans Schot). Als verrassing presenteerde ze de H
van …. Holland! Een paar dagen later kwam Frans Schot opnieuw aan boord en nu voor
de feestelijke presentatie van het boek dat hij samen met Henjo Hekman verzorgde,
Onder het oog van de Brandaris. Tevens werd er opnieuw op de Holland getrouwd door
een Terschellinger echtpaar.
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Het Guusjenseizoen werd afgesloten met de vorig jaar ingestelde traditie van een
captain’s dinner voor de relaties van Guusjen, waarbij wederom een afvaardiging van de
Gemeente Terschelling, lokale ondernemers, de organisatoren van diverse activiteiten
aan boord, vrijwilligers, bemanning en een vertegenwoordiging van Stichting
Zeesleepboot Holland aanwezig waren.
Van de eind 2017 door Guusjen uitgebrachte verjaardagskalender zijn er nog een dozijn
verkocht.

Bestuurszaken
Het bestuur is in 2019 ongewijzigd en bestaat per 31 december 2019 uit: Pieter Schroo
(voorzitter), Kirsten Walgreen (secretaris/penningmeester), Frans Donders, Gerrit van
Leunen, Jacob van der Pol en Henk Joost Wortel. Nieuw zijn enkele vrijwilligers die zich
spontaan aandienden en van wier hulp dankbaar gebruik wordt gemaakt.

Realisatie 2019 en vooruitzichten 2020
2019 kent een batig saldo van € 5.441 (2018: € 4.910). Het aantal opstappers is met 25%
gestegen tot 157 particuliere opstappers en 10 zakelijke opstappers. Met dit batig saldo
is een gezonde buffer gecreëerd om plannen verder te ontwikkelen en mogelijke nieuwe
initiatieven te ontplooien. Zoals gehoopt is de Holland enkele malen gehuurd voor een
exclusieve partij.
De promotionele activiteiten, zoals viermaal per jaar een digitale nieuwsbrief, flyers met
het programma en meer posters, vermeldingen op Facebook en andere sociale media,
en advertenties in de Terschellinger, zullen worden voortgezet. Per 2020 zal ook
Instagram als promotiemiddel worden gebruikt.
In 2020 zal het bestuur zich uiteraard weer inspannen om de groep opstappers te doen
groeien, zowel zakelijke als particuliere.
Ten tijde van het schrijven van dit verslag is de coronacrisis een feit. Hoewel nu al
duidelijk is dat de Holland voorlopig niet zal varen – de meiperiode gaat dus niet door -,
is de begin dit jaar goedgekeurde begroting van 2020 toch leidraad. Het is nog onduidelijk
hoe de rest van het jaar eruit zal zien.
Namens het bestuur van Stichting Guusjen,
Pieter Schroo, voorzitter
Kirsten Walgreen, secretaris / penningmeester

April 2020
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Activiteitenverslag
Voorjaar
Van 28 april tot 4 mei 2019 lag de Holland op Terschelling en verzorgde Guusjen een
gevarieerd programma. Hieronder volgt een korte samenvatting:
De wijn-en-spijsproeverij door Lidy Tuil is altijd snel uitverkocht en een groot succes. Het
is dan ook meer een volwaardig diner dan een proeverij. De kinderen van de koude
keuken (een activiteit van SJT) stonden vol overgave aan een lange tafel in de salon te
snijden en hakken. Bakjes vol lekkers mochten mee naar huis. De barbecue, verzorgd
door vader en zoon Schaafsma, is altijd uitmuntend en gezellig, zelfs voor vegetariërs.
Hessel en Wessel (Bakvis) verzorgden een visworkshop voor een grote groep van 18
personen (16 is eigenlijk het maximum). De bierproeverij bleek op een ongelukkige dag
gekozen: 1 mei tijdens de meivuren. Er was helaas niet genoeg animo en het is dan ook
afgelast (als enige activiteit dit jaar). 13 Eilanderkinderen kregen van Daan Roos (SJT)
een knopenles; geen mooiere plek dan de Holland! De vaartocht met diner, aan de
vooravond van haar huwelijk verzorgd door penningmeester Kirsten Walgreen en haar
zus, was een groot succes met een uitverkocht diner (ruim 60 personen). Bij deze tocht
mogen opstappers gratis mee (hiertoe zijn jaarlijks vier mogelijkheden). De diverse
pasta’s vielen goed in de smaak. Door het aantal rondleidingen iets te verminderen (5
deze week), maar wel wat langer te laten duren (ca. 1,5 uur) zijn de groepen per keer
wat groter; 62 personen liepen met onze gidsen mee. Eilanders mogen op vertoon van
hun eilandpas gratis mee; dit wordt zeer gewaardeerd. Een mooiere afsluiting van de
meivakantie dan met een huwelijk is haast niet mogelijk. Een mooi feestje was dat op het
schip dat voor beide echtelieden zo veel betekent.
In totaal zijn er 375 gasten aan boord geweest deze week.
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Poster: Programma Guusjen meivakantie 2019
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Poster: Programma Guusjen zomervakantie 2019
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Zomer
Zoals ieder jaar komt de Holland in de zomer twee weken naar Terschelling. Dit jaar was
de zomerperiode van 18 tot en met 31 augustus 2019. Bij het programma wordt rekening
gehouden met een aantal factoren: het tij (bij laag water kan de Holland niet goed de
haven in en uit varen), de dag in de week (bepaalde activiteiten zijn geschikt voor bepaalde dagen), beschikbaarheid van de organisatoren en zelfs met de wisseldagen in
verband met verwachte respons. Een van de eerste evenementen die we plannen is de
oud-opvarendendag, die sinds vorig jaar gelijk met de oud-vrijwilligers organiseren. Als
altijd een vol schip (108 gasten), dat een dag lang vaart tussen Terschelling en Harlingen
en daar respectievelijke mensen ophaalt en weer afzet. Samen met de hoofdstichting
van zeesleepboot Holland wordt de catering door ons zelf verzorgd. De kranslegging op
zee om de overledenen te herdenken was bijzonder en deze traditie zal worden voortgezet.
Erna plannen we de langere vaartochten (twee uur), die eenmaal per jaar voor
opstappers gratis zijn. In de zomer vond er zowel een lunchvaartocht als een
dinervaartocht plaats. In totaal krijgen de opstappers vier mogelijkheden mee te gaan
gedurende het jaar. Een kwart van de vrienden gaat mee met gemiddeld twee personen
per keer. Een gast mag mee met 50% korting. Enkele opstappers gaan meerdere keren
mee en betalen een tweede keer gewoon een kaartje.
Een aantal activiteiten wordt in beide weken georganiseerd, omdat we zeker zijn van
voldoende belangstelling en daarmee meerdere groepen bereiken. De visworkshop, de
barbecue, het bierproeven en de wijn- en spijsproeverij vonden tweemaal plaats en
waren uitverkocht. De verhalenavond door Nico Brinck was zelfs overboekt; omdat deze
plaats vindt in de salon was het met 34 geïnteresseerden een druk bezette avond.
Er werden twaalf rondleidingen gehouden door twee studenten van het MIWB. Zij leidden
79 personen rond; gemiddeld waren de groepen wat kleiner dan in de meivakantie.
In totaal mochten we 747 gasten aan boord begroeten, bijna gelijk aan 2018 (744
personen).
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Poster: Programma Guusjen herfstvakantie 2019
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Herfst
Omdat sinds vorig jaar de Holland ook in mei naar het eiland komt, is de herfstperiode
verkort van twee naar een week. Dit is een goed besluit gebleken, want het aantal
bezoekers in de herfstweek blijft stijgen en de activiteiten worden goed bezocht.
Samen met het Klaas Knop Fonds werd weer een splitsen en knopenworkshop gegeven.
Met bijna 25 belangstellenden is het nog flink aanpoten om iedereen iets moois te leren.
Vanwege het mooie weer werd er aan dek geknoopt; het was een mooi gezicht. Marloes
Fopma heeft samen met Frans Schot (met wie Stichting Guusjen de verjaardagskalender
heeft gemaakt) een prentenboek gemaakt, het Terschellinger ABC dat in december
verscheen. Het eilandmeisje gaf een ‘sneak preview’ aan de gasten, waarbij de H
uiteraard voor Holland stond. De visworkshop en de lunchvaartocht waren beide
uitverkocht. Op dinsdagmiddag huurden Henjo Hekman en Frans Schot de Holland af
voor de presentatie van hun Onder het oog van de Brandaris, waarin het leven met de
zee in al zijn varianten wordt getoond door middel van ruim honderd maritieme aquarellen
van Frans Schot, ondersteund met teksten van Henjo Hekman. Ook de rest van de week
was geslaagd. Opnieuw was de wijnproeverij uitverkocht en sloten we af met het
traditionele captain’s dinner, waarmee we ook al onze relaties bedanken voor wederom
een mooi Guusjenseizoen. Er werden vier rondleidingen verzorgd voor 59 personen. Er
is besloten nog minder rondleidingen te doen opdat er per rondleiding meer mensen
deelnemen. Dit lijkt, gezien dit aantal (gemiddeld 12 personen per keer) een goed idee
en zullen we komend jaar voortzetten.
Met 450 deelnemers was deze herfst succesvol.
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Financieel overzicht
Balans per 31-12-2019
ACTIVA

2019

2018

€ 30

€ 30

Rabobank

€ 1.000

€ 652

Rabobank spaar

€ 13.727

€ 10.017

Kas

€ 1.426

€0

Totaal Liquide middelen

€ 16.153

€ 10.669

TOTAAL ACTIVA

€ 16.183

€ 10.669

Kapitaal

€ 10.610

€ 5.700

Onverdeeld resultaat

€ 5.441

€ 4.910

Totaal Vermogen

€ 16.051

€ 10.610

Crediteuren

€ 13

€ 13

Totaal Crediteuren

€ 13

€ 13

€ 94

€ 51

€ 94

€ 51

Vooruitontvangen bedragen

€ 25

€ 25

Totaal Overlopende passiva

€ 25

€ 25

TOTAAL PASSIVA

€ 16.183

€ 10.669

Debiteuren
Debiteuren

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen

Vreemd vermogen kort
Crediteuren

Omzetbelasting
Omzetbelasting

Overlopende passiva

Voorgesteld wordt het resultaat van € 5.441 toe te voegen aan het kapitaal.
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Staat van baten en lasten per 31-12-2019

BATEN

2019

begroting

2018

Sponsoring

€ 12.000

€ 13.500

€ 13.546

Opstappers

€ 4.679

€ 4.100

€ 4.135

Opstappers zakelijk

€ 2.600

€ 3.500

€ 2.850

Donaties

€ 655

€0

€0

Voorjaar

€ 3.256

€ 2.500

€ 3.316

Zomer

€ 11.035

€ 10.000

€ 10.202

Herfst

€ 5.709

€ 2.000

€ 4.300

Totaal activiteiten

€ 20.000

€ 14.500

€ 17.818

Verjaardagskalender

€ 161

€ 400

€ 229

TOTAAL BATEN

€ 40.097

€ 36.000

€ 38.577

LASTEN

2019

begroting

2018

Sponsoring de Holland

€ 18.000

€ 18.000

€ 18.000

Voorjaar

€ 3.053

€ 2.450

€ 2.706

Zomer

€ 8.436

€ 8.000

€ 8.045

Herfst

€ 4.205

€ 2.500

€ 3.194

Totaal activiteiten

€ 15.694

€ 12.950

€ 13.945

Verjaardagskalender

€ 48

€ 125

€ 91

Kantoorkosten

€ 139

€ 250

€ 296

Promotiekosten

€ 157

€ 250

€ 144

Representatiekosten

€ 304

€ 500

€ 882

Bankkosten en –rente

€ 192

€ 200

€ 188

Verzekeringen

€ 122

€ 125

€ 122

Diversen

€0

€ 600

€0

Totaal overhead

€ 914

€ 1.925

€ 1.632

TOTAAL LASTEN

€ 34.656

€ 33.000

€ 33.667

RESULTAAT

€ 5.441

€ 3.000

€ 4.910

Activiteiten aan boord

Activiteitskosten

Overhead
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Toelichting jaarcijfers
De sponsoring van Rederij Doeksen is per 2019 gelijkgesteld aan de sponsoring door de
gemeente Terschelling. Dit bedrag ligt jaarlijks € 1.500 lager, maar de totale duur van de
sponsorperiode is verlengd (van vier naar vijf jaar). Het aantal particuliere opstappers
nam toe van 126 naar 157 vrienden, maar het streven naar meer zakelijke opstappers
werd niet gehaald. Dit hopen we in 2020 wel te bereiken. De omzet bij de activiteiten aan
boord is een stuk hoger dan begroot en hoger dan voorgaande jaren. De omzet bedraagt
€ 20.000, waardoor we de helft van de totale baten inmiddels zelf genereren.
Er worden zoveel mogelijk kosten aan de activiteiten zelf toegerekend, zoals de promotiekosten per Guusjenperiode. Hierdoor houden we de overheadkosten zo laag mogelijk;
de overhead beslaat 2,6% van de totale kosten.
Het voorjaar viel iets duurder uit dan begroot, maar de omzet was navenant hoger. Het
saldo van de voorjaarsperiode is € 203. In de zomer bereiken we gedurende de twee
weken het meeste publiek en zijn we met een saldo van € 2.600 tevreden. De herfst is
altijd wat lastiger, maar dit jaar heeft het goed uitgepakt. Het resultaat van deze week is
ruim € 1.500.
2019 Was een goed Guusjenjaar. Gestreefd zal worden naar meer opstappers. Zowel in
het particuliere als in het zakelijke segment is zeker nog groei mogelijk.

