Jaarverslag 2021

Voorwoord Bestuur
Door de coronapandemie kon de bouw van de Sterke Yerke IV in 2020 niet worden uitgevoerd.
In januari 2021 was het dan zo ver, de start van de bouw bij SRF Shipbuilding in Harlingen k on
beginnen. Met vereende krachten hebben vele vrijwilligers maandenlang hier ook hun steentje
aan bijgedragen.
Op 16 juni is het Sterke Yerke jeugdboek gepresenteerd in het Provinc iehuis te Leeuwarden.
Het boek is verschenen in het Nederlands en Frysk. Deze werden als eerste overhandigd aan
alle kinderburgemeesters van Fryslân en Gedeputeerde Sietske Poepjes. Het boek met de titel
"Nee heb je, Ja kun je krijgen"/"Nee hast, ja kinst krije" is tot stand gekomen door giften van
diverse organisaties en stichtingen. Na de zomervakantie hebben alle basisscholen het boek in
de twee talen gratis toegestuurd gekregen.
Op 15 oktober was het dan eindelijk zover. Door o.a. de vele sponsors die er in 2021 waren
bijgekomen kon het vlot te water. De eerste vaart naar onze vaste ligplaats in de buitenhaven
van Harlingen was een feit. Deze ligplaats is ons voor de komende jaren gratis aangeboden
door Port of Harlingen en de gemeente Harlingen.
Op 24 oktober is de Sterke Yerke afgemeerd voor overwintering in Leeuwarden.
Daar hebben t/m eind december nog afbouwwerkzaamheden plaatsgevonden.
De service club Lions Wolvega e.o. heeft het idee bij ons neergelegd om in het voorjaar van
2022 met ca. 400 kinderen een milieu vlottenwedstrijd te organiseren, dit idee hebben we
omarmd en wordt verder door de Lions uitgewerkt.
Eind 2021 is ook het educatieprogramma voor 2022 verder in de steigers gezet. Of we met dit
programma kunnen starten, hangt helemaal af van de Corona-perikelen.

Johan H.M. Vos
Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke

ACTIVITEITEN IN 2020
In januari 2021 was het dan zo ver, de start van de bouw bij SRF Shipbuilding in Harlingen k on
beginnen. Met vereende krachten hebben vele vrijwilligers maandenlang hier ook hun steentje
aan bijgedragen.
Op 16 juni is het Sterke Yerke jeugdboek gepresenteerd in het Provinc iehuis te Leeuwarden.
Het boek is verschenen in het Nederlands en Frysk. Deze werden als eerste overhandigd aan
alle kinderburgemeesters van Fryslân en Gedeputeerde Sietske Poepjes. Het boek met de titel
"Nee heb je, Ja kun je krijgen"/"Nee hast, ja kinst krije" is tot stand gekomen door giften van
diverse organisaties en stichtingen. Na de zomervakantie hebben alle basisscholen het boek in
de twee talen gratis toegestuurd gekregen.
Op 15 oktober was het dan eindelijk zover. Door o.a. de vele sponsors die er in 2021 waren
bijgekomen kon het vlot te water. De eerste vaart naar onze vaste ligplaats in de buitenhaven
van Harlingen was een feit. Deze ligplaats is ons voor de komende jaren gratis aangeboden
door Port of Harlingen en de gemeente Harlingen.
Op 24 oktober is de Sterke Yerke afgemeerd voor overwintering in Leeuwarden.
Daar hebben t/m eind december nog afbouwwerkzaamheden plaatsgevonden.
Op 31 december 2021 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 L. Vergnes (penningmeester)
- 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) Onderhoudsteam
Marten Reitsma
2) Evenemententeam
Johan Vos
3) Redactieteam
Heleen Engwerda
4) Sponsoringteam
Lex Vergnes
5) Website
Lex Vergnes
6) Social Media team
Wilfred de Jong
7) Financieel team
Lex Vergnes
8) Juridisch team
Johan Vos
9) Merchandise team
Franc Vergnes
10) Educatieteam
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 2021

Banksaldo per 01/01/2021:
Banksaldo per 31/12/2021:

€ 63.269
€ 15.890

Totale inkomsten 2021:
- Baten van subsidies
- Baten sponsorbijdragen
- Donaties van particulieren
- Overige giften

€ 313.348
€ 97.778
€ 174.485
€ 28.239
€ 7.500

Totale bestedingen 2021:
€ 288.217
- Inkoopwaarde van geleverde producten € 26.895
- Aankopen en verwervingen
€ 250.271
- Communicatiekosten
€ 6.341
- Financiële lasten
€
267
- Overige lasten
€ 4.443
Reserveringen 2021:
- Vooruitontvangen bijdragen
- Te betalen overige kosten

€

299
€
€

0
299

Toekomst
De service club Lions Wolvega e.o. heeft het idee bij ons neergelegd om in het voorjaar van
2022 met ca. 400 kinderen een milieu vlottenwedstrijd te organiseren, dit idee hebben we
omarmd en wordt verder door de Lions uitgewerkt.
Eind 2021 is het educatieprogramma voor 2022 verder in de steigers gezet, waarbij in 2022 de
puntje op de i gezet worden. Dit zal verder uitgewerkt worden in een heus expeditite-format.
In mei 2022 zal het vlot Sterke Yerke IV officieel gedoopt worden, waar na we met expedities
met kinderen willen starten. Of we met dit programma kunnen starten, hangt helemaal af van
de Corona-perikelen.

Colofon
Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke
Keizerskroon 123
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Voorzitter Johan Vos
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Webadres: www.sterkeyerke.nl

