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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 in nauw overleg met Stichting Zeesleepboot Holland.  

Bovenstaande doelstelling wordt gerealiseerd met een 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. Door het werven 

van donateurs en sponsors én het organiseren van diverse activiteiten aan boord worden de 

inkomsten gegenereerd die het mogelijk maken de Holland mede te ondersteunen, maar 

bovenal wordt het mogelijk gemaakt dat de 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. 

Opstappers en sponsors 

De inkomsten voor de Stichting worden mogelijk gemaakt door twee grotere sponsors: de 

Gemeente Terschelling en Rederij Doeksen (samen € 13.500; 2017 idem). Daarnaast zijn er 

donateurs, de zogenoemde Opstappers, die jaarlijks een bijdrage van minimaal € 25,-  

betalen. In 2018 is het donateursbestand gegroeid tot 126 Opstappers (2017: 761), die 

gezamenlijk € 6.985 (2017: € 5.105) bijdroegen. Overige inkomsten komen van kaartverkoop 

voor de aan boord georganiseerde activiteiten en de verjaardagskalender, die we nog altijd 

verkopen. 

Activiteiten 

Om de binding 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 activiteiten aan boord voor allen die geïnteresseerd zijn. 

Iedere geïnteresseerde kan een kaartje voor de desbetreffende activiteit aanschaffen bij de 

VVV of direct bij Guusjen (al dan niet via de links op de website van Guusjen). 

De Holland lag dit jaar drie periodes per jaar op Terschelling in plaats van tweemaal, zoals 

voorheen gebruikelijk. Door nu ook in het voorjaar een week op Terschelling zijn, hoopten we 

een nieuw en meer divers publiek trekken. Tijdens de meivakantie lag de Holland er van 27 

april tot 5 mei. Er werden zeven activiteiten georganiseerd plus zes rondleidingen. Er kwamen 

224 personen aan boord. In de zomer, van 18 tot 30 augustus, organiseerde Guusjen 16 

                                                      
1 In het jaarverslag 2017 werd gesproken van 84 opstappers; hierbij zijn per abuis een aantal 

donateurs per 2018 meegerekend. Het juiste aantal is 76. 
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activiteiten, waaronder de oud-opvarendendag. 13 Activiteiten raakten uitverkocht. Tevens 

waren er dagelijks rondleidingen, die uitgebreid zijn naar 1,5 uur. In totaal mochten we 729 

bezoekers aan boord begroeten. In de herfstvakantie lag de Holland van 16 tot 24 oktober in 

de haven. Er zijn zeven activiteiten doorgegaan en er is een gelijk aantal rondleidingen 

gegeven; 247 mensen kwamen de Holland bezoeken.  

In totaal zijn er 1200 geïnteresseerden aan boord geweest (2017: 720). De kaartverkoop 

bracht dit ruim jaar € 17.800 (2017: € 8.100) op.  

Bijzondere activiteiten 

Zowel in de mei- als in de zomervakantie is samen met het Klaas Knop Fonds (KKF) een 

gratis toegankelijke splitsen en knopen-workshop gegeven. De idee is enerzijds om het KKF 

de gelegenheid te geven te laten zien wat het splitsen en knopen inhoudt en anderzijds om 

op de wel erg toepasselijke locatie belangstelling (bij jong en oud) voor de Holland te wekken. 

Het zomerseizoen werd dit jaar begonnen met de oud-opvarendendag. Voor het eerst werd 

dit 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.  

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 enkele tientallen 

verkocht.  

Bestuurszaken 

Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit: Pieter Schroo (voorzitter), Kirsten Walgreen 

(secretaris/penningmeester), Frans Donders, Gerrit van Leunen, Jacob van der Pol en Henk 

Joost Wortel.  

Realisatie 2018 en vooruitzichten 2019 

In 2018 is een batig saldo van € 4.910 (2017: € 1.126) gerealiseerd. Het aantal opstappers is 

met ruim 50% gestegen en met dit batig saldo is een gezonde buffer gecreëerd om plannen 

verder te ontwikkelen en mogelijke nieuwe initiatieven te ontplooien. Er zijn drie nieuwe 

zakelijke opstappers gevonden, die met € 250 of € 350 Guusjen steunen. Zoals gehoopt is de 

Holland tijdens de Guusjenperiode driemaal afgehuurd voor een exclusieve partij; een mooie 

gelegenheid voor de lokale ondernemer om zijn relaties een bijzondere dag aan te bieden en 

voor Guusjen een goede manier voor het werven van extra middelen.  
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De promotionele activiteiten, zoals enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief, flyers met 

het programma en meer posters, veel vermeldingen op Facebook en andere sociale media, 

maar ook door enkele malen een grotere advertentie in de Terschellinger, zullen worden 

voortgezet.  

In 2019 zal het bestuur zich uiteraard weer inspannen om de groep opstappers te doen 

groeien, zowel zakelijke als particuliere. Een significante verandering zal zijn, dat door het 

aanbieden van een concrete tegenprestatie (zoals het gratis kunnen bijwonen van één of meer 

activiteiten) alle bijdragen aan Guusjen btw belast zullen zijn. Er wordt dan ook niet meer 

gesproken van donateurs (een donatie is immers een bijdrage waar geen prestatie tegenover 

staat), maar over vrienden. Enkele opstappers hebben aangegeven geen gebruik te willen 

maken van tegenprestaties en maken daadwerkelijk een donatie over. Zij mogen deze donatie 

dan ook opgeven bij hun inkomstenbelasting. Het betekent voor Guusjen een daling van de 

inkomsten met ca. 9% (het verhoogde btw-tarief per 2019), maar omwille van het niet 

nodeloos ingewikkeld maken, is ervoor gekozen de jaarlijkse standaardbijdrage van € 25 voor 

particulieren en € 250 voor zakelijke opstappers dit jaar te behouden. Tenslotte is 2019 het 

begin van een nieuwe meerjarige subsidieperiode voor de Gemeente Terschelling en Rederij 

Doeksen, zodat tijdig een subsidie- annex sponsorverzoek zal worden ingediend. Ook het 

convenant met Stichting Zeesleepboot Holland zal opnieuw worden besproken. Tenslotte zal 

in 2019 samen met Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT) in het kader van educatie een 

aantal activiteiten aan boord worden georganiseerd.   

Namens het bestuur van Stichting Guusjen, 

 

 

Pieter Schroo, voorzitter 

Kirsten Walgreen, penningmeester 

 

10 maart 2019 
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Activiteitenverslag 

Voorjaar 

Van 27 april tot 5 mei lag de Holland op Terschelling. Het programma was goed gevuld en 

zeer gevarieerd, van verhalenvertellers tot barbecues, vis fileren en een lunchvaartocht.  

 

 

 

 



Pag. 5  
Jaarverslag 2018 

   

 

De workshop Splitsen en knopen (met pannenkoeken) was een groot succes: in een volle 

salon knoopten jong en oud vol overgave en werd er geluisterd naar de verhalen van de 

ervaren leerkrachten. Zondag is een goede dag voor verhalen: ruim 30 mensen kwamen 

luisteren naar het Eilandmeisje, die onder meer kapitein Van der Wielen uitgebreid gesproken 

had en enkele van zijn verhalen vertolkte. Maandag bleek, als vaak, een lastige dag voor een 

activiteit, waardoor de whiskyproeverij is komen te vervallen. De visworkshop was echter weer 

uitverkocht, zoals ook de barbecue verzorgd door Schaafsma en de bierproeverij door café 

Zomer. De lunchvaartocht wordt altijd goed bezocht door een mengeling van enthousiaste 

Hollandfans en ‘badgasten’. Naar aanleiding van de vaak kleine groepjes per rondleiding, is 

ervoor gekozen om vanaf de zomer één rondleiding per dag (i.p.v. twee) te verzorgen. Aan 

de rondleidingen deden desalniettemin tientallen mensen mee. En hoewel er een bescheiden 

winst is gemaakt tijdens deze eerste voorjaarsperiode (€ 610), zijn er toch 224 mensen aan 

boord geweest.  
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Zomer 

Op 17 augustus kwam de Holland aan en om daar luister aan te geven én om extra inkomsten 

te werven voor de Holland, is de band Zijlstra (betaald door een particulier) uitgenodigd aan 

boord te komen spelen. Er waren ruim 100 mensen aan boord; het was een vrolijke opening 

van het zomerseizoen. 
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Van de overige 15 activiteiten raakten er 12 uitverkocht, mede door de verbeterde 

communicatie en de goede samenwerking met de VVV. De jaarlijkse oud-opvarendendag 

werd gecombineerd met jaarlijkse oud-vrijwilligersdag van Stichting Zeesleepboot Holland. 

Deze combinatie bleek een succes en zal als zodanig worden voortgezet. Nico Brinck 

verhaalde over wrakken en trok een volle salon: 34 mensen kwamen luisteren. De twee 

visworkshops werden verzorgd door medewerkers van de Bakvis, met de immer spannende 

haringwedstrijd (wie wint de prijs voor de best schoongemaakte haring?). Er is op de laatste 

zondagochtend zelfs nog een extra workshop toegevoegd om aan de grote vraag te kunnen 

voldoen. De bierproeverij trof prachtig weer en was snel vol, de twee barbecuevaartochten 

waren ook snel uitverkocht, waardoor besloten is dat het maximum aantal deelnemers 

verhoogd wordt naar 60 (een verhoging van 15 personen). Bij de workshop Splitsen en 

knopen was het enthousiasme zo groot, dat de vrijwilligers van het Klaas Knop Fonds hun 

handen vol hadden aan het uitleggen aan en  helpen van ruim 30 personen (jong en oud). De 

whiskyproeverij en het Scellingbier bleken door een foutje erg laat op de VVV-site te staan en 

dat werd direct gemerkt in kaartverkoop; een goede les dit nog beter in de gaten te houden, 

maar ook leerden we hiermee dat de VVV voor Guusjen een belangrijk verkooppunt is. 

Overigens werden beide activiteiten door de aanwezigen goed beoordeeld. De twee 

vaartochten waren uitverkocht, wat betekent dat er tot tweemaal toe 80 mensen meevoeren 

en van het buffet genoten. Er zijn tenslotte 12 rondleidingen van 1,5 uur gehouden, voor 

gemiddeld ruim 10 personen per keer.  

Al met al bleken de twee zomerweken zeer succesvol: 729 mensen mochten we op de Holland 

begroeten en er werd ruim € 10.000 omgezet. 

  



Pag. 8  
Jaarverslag 2018 

   

 

Herfst 

Omdat de Holland ook in het voorjaar een weekje op Terschelling kon zijn, is het 

herfstprogramma wat ingekort. Van 16 tot 24 oktober, een week, lag de Holland in de haven. 
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De filmvoorstellingen bleken lastig te verkopen, al kwam voor de film de Branding (op 

maandagavond), een film waarin een belangrijke rol voor de Holland is weggelegd, toch nog 

een enthousiaste groep mensen kijken. Ook de nieuwe snertvaartocht bleek een succes. De 

cranberryvaartocht kon door omstandigheden niet doorgaan. Het captain’s dinner was een 

mooie afsluiting van een goed Guusjenjaar. 
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Financieel overzicht 

Balans 

ACTIVA 2018 2017 

Overlopende activa   

Nog te ontvangen bedragen € 0 € 391 

   

Debiteuren   

Debiteuren € 30 € 393 

   

Liquide middelen     

Rabobank r/c    € 652  € 3.063 

Rabobank spaar € 10.017 € 4.517 

Totaal Liquide middelen € 10.669 € 7.580 

   

TOTAAL ACTIVA € 10.669 € 8.455 

   

PASSIVA   

Eigen vermogen   

Kapitaal € 5.700 € 4.573 

Onverdeeld resultaat   € 4.910 € 1.126 

Totaal Vermogen € 10.610 € 5.700 

   

Vreemd vermogen kort    

Crediteuren   

Crediteuren   € 13 € 2.644 

Totaal Crediteuren € 13 € 2.655 

Omzetbelasting   

Omzetbelasting  € 51 € 0 

 € 51 € 0 

Overlopende passiva   

Vooruitontvangen bedragen  € 25 € 100 

Totaal Overlopende passiva € 25 € 13 

   

TOTAAL PASSIVA € 10.669 € 8.455 

 

Voorgesteld wordt het resultaat van € 4.910 toe te voegen aan het eigen vermogen.  
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Staat van baten en lasten 

 

BATEN 2018 begroting 2017 

Sponsoring € 13.546 € 13.500 € 13.500 

Opstappers € 4.135  € 2.750  € 2.355 

Opstappers zakelijk € 2.850 € 3.500 € 2.750 

Activiteiten aan boord    

 Voorjaar   € 3.316 € 2.500 € 0 

 Zomer    € 10.202  € 5.500 € 5.929 

 Herfst    € 4.300 € 2.000  € 2.212  

Totaal activiteiten € 17.818 € 8.000 € 8.141 

Verjaardagskalender € 229 € 750 € 640 

    

TOTAAL BATEN € 38.577 € 30.500 € 27.386 

    

LASTEN 2018 begroting 2017 

Sponsoring de Holland € 18.000 € 18.000 € 18.000 

    

Activiteitskosten      

             Voorjaar € 2.706 € 2.250 € 0 

 Zomer    € 8.045 € 4.000 € 3.929 

 Herfst    € 3.194 € 2.000 € 2.115 

Totaal activiteiten € 13.945 € 8.250 € 6.043 

Verjaardagskalender   € 91 € 0 € 1.269 

Overhead    

            Kantoorkosten  € 296 € 100 € 212 

            Promotiekosten  € 144 € 1000 € 442 

            Representatiekosten € 882 € 100 € 51 

            Bankkosten en –rente € 188 € 125 € 120 

            Verzekeringen € 122 € 125 € 122 

             Diversen € 0 € 300 € 122 

Totaal overhead € 1.632 € 1.750 € 1.069 

    

TOTAAL LASTEN € 33.667 € 28.000 € 26.260 

    

RESULTAAT € 4.910 € 2.500 € 1.126 
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In 2018 is geïnvesteerd in meer en verschillende activiteiten als ook in het vinden van meer 

opstappers. De omzet door opstappers is met 50% toegenomen en de omzet activiteiten is 

verdubbeld. De kosten waarom hoger dan begroot, maar het resultaat is er naar. De 

promotiekosten zijn toebedeeld aan de periodes (voorjaar, zomer, herfst) en dan ook in die 

activiteitskosten terug te vinden. Guusjen heeft uiteraard haar jaarlijkse sponsorbijdrage aan 

Stichting Zeesleepboot voldaan, een weinig aan overheadkosten gemaakt en sluit het jaar 

dan ook af met een kleine € 5.000 winst. 


