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Voorwoord Bestuur
In juni 2018 werd het door diverse orkanen zwaargehavende Sterke Yerke III-monument, op
de oostkust van Bonaire, gerestaureerd door 10 oud-leden van de stichting Sterke Yerke.
Gewoon doen! Tijdens een spontane, op eigen kosten geboekte werkvakantie, slaagden zij
erin eigenhandig in 7 dagen het complete monument te vernieuwen.
Het na 40 jaar weer samen dingen doen beviel zo goed, dat besloten werd om nieuw leven
te blazen in de inmiddels slapende Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke. Deze stichting is
in 2011 opgericht door de oorspronkelijke bemanning van de Sterke Yerke III na de tvuitzending Andere Tijden, met een terugblik op de legendarische zeiltocht over de oceaan in
1979. Doelstelling van deze nieuwe stichting was de jeugd te informeren over de
geschiedenis van de Sterke Yerke in de jaren ‘70 en toelichten dat, op dezelfde wijze als
destijds met de Sterke Yerke III m.b.t. olie in zee, er anno 2011 stappen gezet kunnen
worden tegen het wereldwijde milieudrama van plastic in zee. Door met een door jongeren
nieuw te bouwen zeilvlot Sterke Yerke IV onderzoek te doen naar de mate van vervuiling van
plastic in zee en met deze onderzoeksgegevens wereldwijd aandacht te vragen voor dit
milieudrama én om er met zijn allen nu ook daadwerkelijk iets aan te doen. Na een jaar
intensief werken aan dit project, werd ons project, in samenwerking met de Plastic Soup
Foundation, stichting de Noordzee en de Waddenvereniging, ingediend voor financiering via
de Postcodeloterij.
De afwijzing daarvan was niet op inhoudelijke gronden, maar doordat de Waddenvereniging
twee projecten ingediend had en er slechts één per organisatie toegelaten werd. De
teleurstelling daarvan in 2012 deed ons besluiten er even geen energie meer in te steken.
Na de succesvolle restauratie van “ons” monument op Bonaire, werd in januari 2019 de
draad weer opgepakt en de start werd gevierd met een nieuwjaarsborrel in ons stamcafé
Wouters te Leeuwarden met een deel van de Yerkes van 40 jaar geleden.
De inschrijving van het nieuwe bestuur bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden vond
plaats op 12-01-2019 met de volgende 8 personen:
Voorzitter Johan Vos
Vicevoorzitter Wilfred de Jong
Secretaris Sierk Biegel
Penningmeester Frits Riemersma
Vier medebestuursleden:
Nan Bulthuis, Meindert van der Meulen, Marten Reitsma, Chris Schweigmann
Johan Vos
Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke

ACTIVITEITEN IN 2019
Alvorens naar buiten te treden met onze bouwplannen van een Sterke Yerke IV, heeft het nieuwe
bestuur zich eerst geconcentreerd op een stevige organisatie, waarbij naast het bestuur een aantal
subcommissies gevormd is met de aanstelling van een 1e verantwoordelijke / aanjager.
Om de eerste kosten te kunnen dekken sponsorden de bestuursleden de stichting naar draagkracht.
In maart is het bestuur voor het eerst weer bij elkaar gekomen om de plannen voor het vlot Sterke
Yerke IV te bespreken. Vervolgens heeft het bestuur in juni besloten om als team te vergaderen met
een aantal vrijwilligers. Dit team is aangevuld met vrijwilliger Heleen Engwerda (notuliste) en
vrijwilliger Lex Vergnes (sponsorcommissie). In juli is vrijwilliger Franc Vergnes (sponsorcommissie)
aan het team toegevoegd en in november zijn Margreeth Themmen (onderwijs) en Max Vergnes
(social media en website) als vrijwilliger aan het team toegevoegd.
Verder zijn er enkele bedrijven benaderd om ons te verzekeren van een bepaalde professionaliteit in
onze organisatie, zoals een notaris, een administratiekantoor en een jurist.
Vervolgens is er gezocht naar een aantal ambassadeurs om verzekerd te zijn van hun netwerk en
aanzien als betrouwbare stichting met vrijwilligers en voor een goed doel. Daarom hebben we de
ANBI-status aangevraagd, waarvoor de statuten wel aangepast moesten worden. De ANBI-status
hebben we van de Nederlandse belastingdienst gekregen op 6 december 2019.
Omdat het een project met en door jongeren moet worden, hebben we in september studenten van
NHL Stenden afdeling bedrijfskunde MER benaderd om als Minor te onderzoeken welk bedrijfsplan
het beste bij ons zou passen en hoe de organisatie er dan uit zou moeten zien. Beide onderzoeken
werden in december afgerond.
In de 2e helft van 2019 vielen onze activiteiten stil, doordat onze Sterke Yerke man van het eerste uur
en de stuwende kracht achter onze stichting en tevens bestuurslid Chris Schweigmann ongeneeslijk
ziek werd en op 4 november al stierf. Een heuse Sterke Yerke-begrafenis volgde. Zijn laatste wens om
na de crematie uitgestrooid te worden op de oostkust van Bonaire, werd uiteraard gehonoreerd door
alle bestuursleden. Wederom geheel op eigen kosten.
Op Bonaire werd tevens stilgestaan bij de 40e verjaardag van de stranding van de Sterke Yerke III,
waarbij we dit moment ook gebruikten om zowel in Nederland als op Bonaire onze plannen voor een
Sterke Yerke IV wereldkundig te maken. Tevens wisten we de gezaghebber van het eilandgebied
Bonaire, de heer Edison Reina met succes als ambassadeur te strikken.
Op 31 december zag onze organisatie er als volgt uit:

Het bestuur
- De heer J. Vos (voorzitter)
- De heer W. de Jong (vicevoorzitter)
- De heer S. Biegel (secretaris)
- De heer F. Riemersma (penningmeester)
- De heer G. Schweigmann, opvolger van Chris Schweigmann
- De heer N. Bulthuis
- De heer M. Reitsma
- De heer M. van der Meulen

Er is geen bezoldiging voor bestuursleden.
Het bestuur houdt zich bezig met het coördineren en (laten) uitvoeren van de bouw van het
vlot Sterke Yerke IV en van activiteiten in het kader van de volgende missie en visie:
MISSIE
Sterke Yerke is een avontuur van jonge mensen op een simpel zeilvlot, die willen laten zien
dat je met weinig veel kunt bereiken. Inzet, doorzettingsvermogen, avontuur en een goed
netwerk zijn daarentegen essentieel.
Wij zijn ervan overtuigd dat geloofwaardige en succesvolle initiatieven klein en thuis
beginnen. Door bewustwording te creëren en mensen zo in beweging te krijgen. Stapje voor
stapje. Waar onze vriendengroep in 1974 mee begon, willen we overdragen aan een nieuwe
generatie, over de hele wereld.
VISIE
Deden we in 1979 nog onderzoek naar de olieverontreiniging van de oceaan, vandaag de dag
willen we onderzoek doen naar plastic in zee en aandacht vragen voor het gebruik en de
gevolgen van plastic. Wij wensen een wereld zonder plastic in de natuur en willen dat de
fabrikanten, overheden en consumenten zich bewust worden van hun aandeel in de plastic
vervuiling. Daar gaan we voor! En dat doen we samen!
A ) Subcommissies en bijbehorende 1e verantwoordelijk/aanjager:
1) Management Team
Franc Vergnes
2) Bouw Team
Guus Schweigmann
3) Event Team
Sierk Biegel
4) Redactie Team
Heleen Engwerda
5) Creatief Team
Franc Vergnes
6) Fonds sponsor Team
Lex Vergnes
7) Website en Social Media Team
Wilfred de Jong
8) Financieel /Juridisch Team
Frits Riemersma
9) Merchandise Team
Franc Vergnes
10) Educatie Team
Margreeth Themmen
B) Ondersteunende professionals:
1) Notariskantoor Volders
2) Administratiekantoor Acento / Gerard Ganzevoort
3) Juridische ondersteuning: Advocatenkantoor de Haan
4) Communicatiespecialisten: Hé Communicatie, Heleen Engwerda
C) Ambassadeurs:
a) Wiebe Wieling, voorzitter Friesche Elfstedentocht
b) Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging
c) Douwe Faber, DGA Ekwadraat Groep
d) Harry Westers, DGA Westcord Hotels
e) Edison Rijna, Gezaghebber Bonaire
f) Oeds Westerhof, Fryslan 2018

FINANCIËN 2019

Banksaldo per 01/01/2019:
Banksaldo per 31/12/2019:

€ 462
€ 1.560

Totale inkomsten 2019:

€ 2.320

Alle opbrengsten zijn verkregen uit
stortingen bestuursleden
donaties van particulieren

€ 1.616
€
704

Totale bestedingen 2019:
Vergaderkosten
Bedankje sponsors Bonaire
Bloemen crematie bestuurslid
Kantoorkosten (bank)

€

1.222
751
268
90
113

Toekomst
We verwachten in 2020 sponsors te vinden voor de bouw van het vlot Sterke Yerke IV.
Kosten zijn ruwweg € 100.000 en we hopen in het najaar met de daadwerkelijke bouw te
kunnen beginnen met behulp van studenten van het ROC Sneek Maritiem Engineer.
Het zou mooi zijn als Sterke Yerke IV het paradepaardje van de Friese Scheeps- en Jachtbouw
zou worden en zo Friesland op de wereldkaart zet als milieuvriendelijk toonaangevend op
maritiem gebied. Om niet afhankelijk van derden te zijn tijdens het onderzoek naar plastic in
zee willen we het zeilvlot uitrusting met elektrische voortstuwing (dubbelschroever) en
duurzame energie opwekking aan boord, zoals zonnecellen en windmolen(s) voor de
voortstuwing en communicatie aan boord.
Voorjaar 2021 willen we met ons onderzoek naar plastic in zee starten, te beginnen met de
Waddenzee en Noordzee en dan zo mogelijk de route van de plastic soup volgen over de
oceanen en wereldwijd.
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