Jaarverslag 2020

Voorwoord Bestuur
2020 stond vooral in het teken van het verder uitbouwen van de organisatie, het aanvragen
van subsidies en het werven van sponsors. Van het Iepen Mienskipfûns van de Provincie
Fryslân hebben we een subsidie ontvangen van € 75.000,00.
We hebben als Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke ook de ANBI-status gekregen. Dit
houdt in dat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is die zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut. We zijn ook partner geworden van Circulair Friesland.
I.s.m. de Maritieme Academie in Harlingen is de Yerke Junior-club in het leven geroepen.
Met bierbrouwerij LEF uit Leeuwarden is een contract getekend voor het in de markt zetten
van Sterke Yerke-bieren. Zij verzorgen de distributie en de stichting ontvangt per verkocht
flesje een percentage.
Door de coronapandemie is er helaas wel enige vertraging opgelopen o.a. met het
vervaardigen van de juiste bouwtekeningen voor de bouw van de Sterke Yerke IV. Ook de
tentoonstelling in het Fries Scheepvaartmuseum over onze geschiedenis kon niet doorgaan,
evenals de vlottenrace voor de jeugd in de haven van Harlingen.

Johan Vos
Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke

ACTIVITEITEN IN 2020
2020 was een bijzonder jaar. In verband met de coronapandemie en de twee lockdowns hebben we
vanaf maart alleen nog maar online kunnen vergaderen. Even een omschakeling, maar uiteindelijk
essentieel voor de voortgang van de plannen rondom de Sterke Yerke IV.
Zo hebben we plannen gemaakt voor een vlottenrace van de Maritieme Academie, die in 2021 moet
plaatsvinden, net als een tentoonstelling in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Daarnaast is het
plan opgevat om een jeugdboek over Sterke Yerke te ontwikkelen, dat in 2021 moet verschijnen.
Waar nodig zijn de commissies uitgebreid en zijn we begonnen met het verzenden van onze
nieuwsbrief: het Yerke Journaal. Zo kunnen we al onze volgers niet alleen via social media, maar ook
via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom Sterke Yerke.
Verder hebben we ons gericht op fondsenwerving, wat geleid heeft tot nieuwe sponsoren, die heel
belangrijk zijn voor de uiteindelijke bouwplannen. In het najaar zijn de eerste tekeningen gemaakt en
gefinetuned, zodat we in 2021 van start kunnen met de bouw.
Op 31 december 2020 zag ons bestuur er als volgt uit:
Het bestuur
- De heer J. Vos (voorzitter)
- De heer W. de Jong (vicevoorzitter)
- Mevr. H. Engwerda (secretaris)
- De heer G. Schweigmann (penningmeester)
- De heer F. Riemersma
- De heer L. Vergnes
- De heer M. Reitsma
- Mevr. M. Themmen
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) Bouw Team
Franc Vergnes
2) Event Team
Sierk Biegel
3) Redactie Team
Heleen Engwerda
4) Fonds sponsor Team
Lex Vergnes
5) Website
Lex Vergnes
6) Social Media Team
Wilfred de Jong
7) Financieel team
Guus Schweigmann
8) Juridisch Team
Johan Vos
9) Merchandise Team
Franc Vergnes
10) Educatie Team
Margreeth Themmen
B) Ondersteunende professionals:
1) Notariskantoor Volders
2) Administratiekantoor Acento / Gerard Ganzevoort
3) Advocatenkantoor De Haan
C) Ambassadeurs:
a) Wiebe Wieling, voorzitter Friesche Elfstedentocht
b) Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging
c) Douwe Faber, DGA Ekwadraat Groep
d) Edison Rijna, Gezaghebber Bonaire
e) Oeds Westerhof, Fryslan 2018

FINANCIËN 2020

Banksaldo per 01/01/2020:
Banksaldo per 31/12/2020:

€ 1.560
€ 63.269

Totale inkomsten 2020:
- Baten van subsidies
- Baten sponsorbijdragen
- Donaties van particulieren

€ 7.893
€ 3.500
€ 1.400
€ 2.993

Totale bestedingen 2020:
- Communicatiekosten
- Financiële lasten
- Overige lasten

€

Reserveringen 2020:
- Vooruitontvangen bijdragen
- Te betalen overige kosten

€ 61.874
€ 61.500
€
374

7.729
€ 6.710
€
181
€
838

Toekomst
We verwachten in 2021 nog meer sponsors te vinden voor de bouw van het vlot Sterke
Yerke IV. Kosten zijn ruwweg € 200.000 en we hopen in het voorjaar met de daadwerkelijke
bouw te kunnen beginnen met behulp van studenten.
Het zou mooi zijn als Sterke Yerke op deze manier vanuit Friesland als milieuvriendelijke en
toonaangevende organisatie op de kaart komt.
Najaar 2021 willen we met ons onderzoek naar plastic in de Waddenzee starten, waar we
minimaal twee jaar lang met o.a. schooljeugd onderzoek zullen verrichten naar de
hoeveelheid plastic in de Waddenzee.
Uiteraard zijn alle plannen afhankelijk van de invloed en duur van de coronapandemie.
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