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BESTUURSVERSLAG
Inleiding
Gedurende het jaar hebben we regelmatig contact gehouden met onze opstappers en wat
werd er enthousiast gereageerd toen de Holland in de herfst weer in de haven lag. Ons
voorjaars- en zomerprogramma vielen namelijk door het Covidvirus helaas weer uit, maar
een mooie herfstweek maakte veel goed. We mochten ruim 500 gasten verwelkomen aan
boord van zeesleepboot Holland. Met extra vaartochten voor onze trouwe opstappers en
onze jaarlijkse captains dinner hebben we er een goede week van gemaakt.

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. Deze doelstelling
wordt gerealiseerd met een klein 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.

Opstappers en sponsors
De inkomsten van de Stichting bestaan uit twee grotere sponsors, te weten de Gemeente
Terschelling en Rederij Doeksen. Beide sponsors steunen Guusjen met € 6.000 per jaar.
De opstappers – de vrienden – van Guusjen betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal
€ 25 (excl. btw). In 2021 is het vriendenbestand gegroeid tot 192 particuliere opstappers
(2020: 171). Er zijn twaalf (2020: tien) zakelijke opstappers die minimaal € 250 betalen.
We mochten ook € 1.263 aan donaties ontvangen. Door de activiteiten in de herfst, waarbij
we voor ruim € 6.000 aan tickets verkochten, is de totale omzet dit jaar € 29.277.
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In 2021 is het aantal opstappers met 12% gegroeid en we sluiten het jaar met een positief
saldo van € 2.829 af.

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. Opstappers van Guusjen mogen één keer per jaar gratis
mee op een vaartocht (dit jaar inclusief een gratis gast), waarbij deze herfst de keuze
bestond uit een ontbijt-, lunch- of snertvaartocht. Het herfstprogramma bestond uit
vertrouwde evenementen zoals als de lunchvaartocht, barbecue en visworkshops, maar
ook nieuwe of vernieuwde concepten zoals een ontbijtvaartocht op zondagmorgen, een
snertvaartocht en de wijnproeverij van Lidy Tuil in een nieuw jasje. Niet alle activiteiten
konden doorgang vinden: zo gooide hoogwater eenmaal roet in het eten bij de lunchtocht,
omdat de Holland niet bereikbaar was.
De evenementen worden via de VVV – zowel via hun site, een eigen webpagina binnen
hun website over de Holland, hun en onze eigen nieuwsbrief, onze eigen website en de
sociale media verkondigd. Via Instagram en Facebook hebben we ruim 1600 volgers.

Bestuurszaken
Begin 2021 heeft het bestuur afscheid genomen van Henk Joost Wortel als bestuurslid.
Pieter Schroo, voorzitter, is per november afgetreden na 12 jaar gedreven voorzitterschap.
Op dit moment is er een vacature voor deze functie. Eind 2021 bestond het bestuur uit:
Kirsten Walgreen (secretaris/penningmeester), Frans Donders, Gerrit van Leunen en
Jacob van der Pol. In oktober hebben twee aspirant-bestuursleden meegeholpen en
beiden zijn ze per 2022 in het bestuur gekomen: Marike Roos en Sonja Alta.
Namens het bestuur van Guusjen,
Kirsten Walgreen, penningmeester
Terschelling, maart 2022

5

6

EVENEMENTENVERSLAG
16 Oktober vond de jaarlijkse Kuiper-Brandarisrace plaats. De jury heeft de Holland als
finishschip gevraagd met een afsluitend diner op de Holland voor de jury en haar
belangrijkste gasten (zoals de burgemeesters van Terschelling, Vlieland en Harlingen).
Prachtige promotie voor de Holland, Guusjen en Terschelling. Zondagmorgenvroeg mocht
Stichting Guusjen 50 gasten verwelkomen voor onze eerste ontbijtvaartocht. ’s Middags
vond de eerste van zes rondleidingen plaats onder de noemer ‘Koffie, kijken, koek op de
Holland’. In totaal 64 gasten zijn de Holland komen bewonderen onder het genot van een
kopje koffie (of limonade, want er komen ook altijd kinderen mee) en koek. De jarenlange
samenwerking met het MIWB, die ervoor zorgt dat rondleidingen worden verzorgd door
enkele van hun studenten, kreeg een extra verdieping: de studenten waren zo enthousiast
dat ze spontane rondleidingen gaven tijdens de vaartochten en hun hulp aanboden bij de
overige activiteiten.
Hessel Starrenburg heeft dan wel zijn viswinkel verkocht, maar geeft nog altijd de
workshop vis fileren. De workshop is tweemaal hebben aangeboden voor in totaal 34
personen. Op dinsdagavond organiseerden we een snertvaartocht met, naast opstappers
en overig geïnteresseerden, een groep bijzondere gasten: de kinderen van
Kindervakantieweek Ede die gratis mee mochten. Samen met nog 40 gasten was het een
mooie avond op de Holland. Ook de lunchvaartocht, met een mooie verdeling tussen
badgasten en opstappers, was met 75 personen goed gevuld. Het bleek ietwat onstuimig
weer, maar de gasten hebben goed gegeten en genoten van het echte varen. De
barbecue op zee werd een barbecue in de haven; vanwege storm was het niet
verantwoord uit te varen, dus hebben we het extra gezellig gemaakt met zo’n 40 gasten
aan boord. De whiskyproeverij op donderdag moest iets sneller worden afgesloten: de
steiger raakte onder water en onze proevers moesten snel het schip verlaten. Lidy Tuil
overtrof zichzelf door een heerlijke wijnproeverij met hapjes voor maar liefst 50 gasten.
Tenslotte de oudopvarenden- en oudvrijwilligersdag. Normaal gesproken in de zomer –
waardoor het in 2020 en 2021 niet door kon gaan -, maar nu verplaatst naar de herfst. 50
Oudgedienden meldden zich in Harlingen of Terschelling en genoten van de Indische
lunch en de op het dek gebakken scharretjes. Halverwege herdachten we met een
kranslegging te water en een moment stilte alle oudopvarenden en oudvrijwilligers die
overleden zijn.
De traditionele afsluiting van het seizoen was het captain’s dinner, waarbij we bijna 60
gasten mochten verwelkomen. Binnen de toen geldende maatregelen paste dat precies.
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FINANCIEEL VERSLAG
Doordat we niet ons hele seizoen kunnen varen, is de omzet nog niet op het oude niveau
maar zijn we tevreden met een positief resultaat van een kleine € 3.000, met ruim 190
opstappers en vooral met het vooruitzicht dat 2022 weer als gebruikelijk zal zijn, dat wil
zeggen: vier weken de Holland op Terschelling.
In de herfst hebben we extra kosten gemaakt om een groep kinderen mee te kunnen
nemen en ook omdat we extra vaartochten hebben gemaakt. We hadden immers wat in te
halen. Daar tegenover staan extra donaties en een goede kaartverkoop. De financiële
situatie is gezond, waardoor we ook dit jaar de Holland met € 18.000 (netto) hebben
kunnen sponsoren.
In 2022 streven we naar een volledig seizoen met veel mooie vaartochten en andere
activiteiten aan boord van de Holland. We hopen dan de 200e opstapper te mogen
verwelkomen en streven er ook naar het aantal zakelijke opstappers toe te laten nemen.
Nieuwe opstappers krijgen als welkomstpakketje de ansichtenkaartenset, die we dit jaar
hebben laten bijdrukken.
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Balans 31-12-2021
ACTIVA

2021

2020

€ 53

€ 7.328

Rabobank

€ 7.321

€ 1.905

Rabobank spaar

€ 8.500

€ 7.008

Kas

€ 1.443

€ 101

Totaal Liquide middelen

€ 17.264

€ 9.014

TOTAAL ACTIVA

€ 17.316

€ 16.341

Kapitaal

€ 16.658

€ 16.051

Onverdeeld resultaat

€ 2.829

€ 607

Totaal Vermogen

€ 19.488

€ 16.658

Crediteuren

€0

€ 13

Kruisposten

€ 15

Totaal Crediteuren

€ 15

€ 13

- € 2.186

- € 330

- € 2.186

- € 330

€ 17.316

€ 16.341

Debiteuren
Debiteuren
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen

Vreemd vermogen kort
Crediteuren

Omzetbelasting
Omzetbelasting

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten 31-12-2021
BATEN

2021

begroting

2020

Sponsoring

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Opstappers

€ 5.828

€ 5.500

€ 4.922

Opstappers zakelijk

€ 3.600

€ 3.000

€ 2.850

Donaties

€ 1.263

€0

€ 515

Voorjaar

€0

€0

€0

Zomer

€0

€ 12.500

€0

Herfst

€ 6.303

€ 4.000

€0

€ 6.303

€ 37.000

€0

Verjaardagskalender

€ 164

€0

€ 347

Ansichtkaartenset

€ 118

€0

€ 81

TOTAAL BATEN

€ 29.277

€ 37.000

€ 20.715

LASTEN

2021

begroting

2020

Sponsoring de Holland

€ 18.000

€ 18.000

€ 18.000

Voorjaar

€0

€0

€0

Zomer

€0

€ 10.000

€0

Herfst

€ 6.936

€ 3.500

€0

Totaal activiteiten

€ 6.936

€ 13.500

€0

Verjaardagskalender

€ 87

€0

€0

Ansichtkaartenset

€ 189

Activiteiten aan boord

Totaal activiteiten
Winkel

Activiteitskosten

€ 360

Overhead
Kantoorkosten

€ 162

€ 258

€ 426

Promotiekosten

€ 390

€ 1.000

€ 121

Representatiekosten

€ 398

€ 920

€ 802

Bankkosten en –rente

€ 163

€ 200

€ 152

Verzekeringen

€ 122

€ 122

€ 122

Diversen

€0

€0

€ 125

Totaal overhead

€ 1.235

€ 2.500

€ 1.748

TOTAAL LASTEN

€ 26.447

€ 34.000

€ 20.108

RESULTAAT

€ 2.829

€ 3.000

€ 607
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