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BESTUURSVERSLAG 
 

Inleiding 

Het was een roerig Guusjenjaar. Een prachtige zomer met veel activiteiten en een hoog 

aantal bezoekers. Het leidde onder meer tot een toename van 22% aan opstappers en 

diverse uitverkochte activiteiten. De herfst begon ongelukkig met een black-out aan boord, 

waardoor de eerste steiger op Terschelling veel schade op liep. De boot had ook averij, 

maar kon in de vaart blijven. Dit viel in het niet bij de ramp die een paar dagen later 

gebeurde met de Tiger en de watertaxi. Desalniettemin is ook het herfstprogramma – dat 

toen al grotendeels geweest was – goed bezocht. In totaal mochten we dit jaar bijna 1100 

gasten aan boord verwelkomen.  

Dit jaar nam voorzitter Eddy Smit afscheid bij Stichting Zeesleepboot Holland en liep het 

schip schade op, waardoor Stichting Guusjen besloten heeft een extra donatie te doen 

van € 5.000. 

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 drie tot 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. 



 

 

 

4 

De opstappers – de vrienden – van Guusjen betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal  

€ 25 (excl. btw). In 2022 is het vriendenbestand gegroeid tot 235 particuliere opstappers 

(2021: 192). Er zijn veertien (2021: twaalf) zakelijke opstappers die minimaal € 250 

betalen. We mochten ook € 328 aan donaties ontvangen. Door de activiteiten in de zomer 

en de herfst, waarbij we voor ruim € 22.000 aan tickets verkochten, is de totale omzet dit 

jaar € 45.679.  In 2022 is het aantal opstappers met maar liefst 22% gegroeid. 

Evenementen 

Om de band met Terschelling in stand te houden komt zeesleepboot Holland een paar 

weken per jaar prominent in de haven van Terschelling te 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 lunch- of dinervaartocht. Voor het eerst was dit jaar het zomerprogramma 

gesplitst in twee periodes, wat overigens zowel bij de Stichting Zeesleepboot Holland en 

Guusjen als zeer positief is ervaren. Er waren de bekende activiteiten als de dagelijkse 

rondleiding, barbecue, visworkshops en lunchvaartochten, maar ook een aantal nieuwe 

activiteiten: een workshop door de Jutfabriek, een combinatie van een whisky- en 

chocoladeproeverij (Dam en Scheerman), een proeverij door Isle of Schylge en een 

muziekavond met René de Beer. Als bijzondere uitsmijter werden deze zomer twee 

avonden verzorgd door Lennard en Bernard. Om het herfstprogramma hing een 

rouwrandje vanwege het vreselijke ongeluk met de Tiger en de watertaxi. Er is gekozen 

voor een soberdere uitvoering van de laatste activiteiten en de gebruikelijke 

seizoensafsluiting met Captain’s dinner is afgeblazen. In totaal mochten we bijna 1100 

mensen aan boord verwelkomen. 

 

De evenementen worden via de VVV – zowel via hun site, een eigen webpagina binnen 

hun website over de Holland op Terschelling, hun en onze eigen nieuwsbrief, onze eigen 

website en de sociale media verkondigd. Via Instagram en Facebook hebben we ruim 

2000 volgers. 
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Bestuurszaken 

Eind 2022 bestond het bestuur uit: Kirsten Walgreen (secretaris/penningmeester), Sonja 

Alta-Dijkstra, Frans Donders, Gerrit van Leunen, Jacob van der Pol en Marike Roos. 

 

 

Namens het bestuur van Guusjen,  

Kirsten Walgreen, penningmeester 

Terschelling, maart 2023 

  



 

 

 

6 

  



 

 

 

7 

EVENEMENTENVERSLAG 
 

Zomer 2022 

Het blijft gezellig, de bijna dagelijkse rondleidingen op de Holland. Deze zomer kwamen er 

139 mensen een kijkje nemen, waaronder ook altijd eilanders. De studenten van het 

MIWB, die deze verzorgen, waren erg enthousiast en hielpen ook bij de andere activiteiten 

mee. Een samenwerking die van twee kanten goed bevalt.  

Verschillende activiteiten raakten uitverkocht, met name tijdens het programma in 

augustus. In juli mochten we 370 gasten verwelkomen, in augustus verkochten we 458 

tickets.  

Als ieder jaar werken we alleen samen met eilanderondernemingen. Een aantal nieuwe 

samenwerkingen waren een succes: Banketbakker Scheerman heeft samen met Joris 

Dam een combinatieproeverij van chocola met whisky en rum georganiseerd. De 

Jutfabriek is uitgenodigd een workshop te geven op het dek. We waren blij met de kraan 

aan boord, zodat hun machines aan boord konden worden getakeld. 14 Gasten genoten 

van het zelf maken van een product en de bevlogen uitleg van de jutters. De muziekavond 

met René de Beer was erg gezellig.  

De oudopvarenden- en oudvrijwilligersdag werd aangegrepen als opening van het tweede 

deel van het zomerprogramma. 55 Oudgedienden genoten van de tocht. Deze week 

werden de heren van Isle of Schylge gevraagd een proeverij te verzorgen. Bernard en 

Lennard organiseerden een dolle avond; vanwege het binnen een uur uitverkocht raken 

van deze activiteit is er gauw een tweede avond belegd. Ruim 120 gasten vermaakten 

zich op mooie zomeravonden op zee.  

 

    

  

Commented [1]: De foto's onderaan worden nog recht 
gezet?? 
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Herfst 2022 

 

Het begon wat ongelukkig, deze Guusjen: op zondag 16 oktober had zeesleepboot 

Holland bij binnenkomst op Terschelling een black-out. Hierdoor raakte zij de kop van de 

eerste steiger. Schade, schrik en daardoor een andere ligplaats, de werkhaven. 

 

Het programma kon gelukkig doorgaan met een visworkshop, een volle lunchvaartocht, de 

prachtige filmavond door TOF (ook een nieuwe samenwerking), waarbij zelfs de rode 

loper werd uitgelegd en een verhalenavond door Frans Schot en Henjo Hekman. Toen 

gebeurde het ongeluk op 21 oktober met de Tiger en watertaxi. De silent disco is 

afgeblazen en de twee nog volgende avondactiviteiten zijn doorgegaan, in sobere versie. 

Het jaarlijkse diner is dan ook niet doorgegaan. 

 

Ook op de nieuwe ligplaats wisten de mensen ons te vinden en mochten we 251 gasten 

verwelkomen. 
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FINANCIEEL VERSLAG 
 

De Holland vond haar weg naar Terschelling voor Guusjen in de zomer en herfst van 

2022. De grote aanwas van opstappers leverde 19% meer op aan bijdragen, maar ook de 

opbrengst van met name het zomerprogramma was aanzienlijk hoger dan verwacht. De 

totale omzet van kaartverkoop én opstappers samen bedraagt ruim € 33.500.  

Er zijn dit jaar twee extra betalingen aan de Stichting Zeesleepboot gedaan: er is een 

opstapje gemaakt om met name de oudere gasten te helpen bij het opstappen aan boord. 

Tevens is, vanwege de vele extra onkosten die de Stichting moest maken én het afscheid 

van hun voorzitter, een extra donatie gegeven van € 5.000. Het resultaat is voor 2022 een 

minimaal verlies van € 89.  

 

Vooruitblik 2023 

In 2023 lukt het vanwege het vaarschema van de Holland niet om al in mei naar 

Terschelling te komen. Net als dit jaar zal de Holland tweemaal aanmeren in de zomer en 

ruim een week in de herfst.  

 

Per 2023 zijn er ook enkel bestuurswijzigingen te verwachten: Gerrit van Leunen en 

Kirsten Walgreen gaan het bestuur verlaten, Ingrid Brouwer komt het bestuur versterken 

als de nieuwe penningmeester, Peter van Suijlekom neemt ook zitting in het bestuur en 

Frans Donders is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen per april 2023. 

Daarmee zijn alle weer bestuursfuncties vervuld. 
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Balans 31-12-2022 

ACTIVA 2022 2021 

Debiteuren   

Debiteuren (€ 30) € 53 

   

Liquide middelen     

Rabobank   € 828 € 7.321 

Rabobank spaar € 18.501 € 8.500 

Kas € 0 € 1.443 

Totaal Liquide middelen € 19.328 € 17.264 

   

TOTAAL ACTIVA € 19.298 € 17.316 

   

PASSIVA   

Eigen vermogen   

Kapitaal € 19.488 € 16.658 

Onverdeeld resultaat   (€ 89) € 2.829 

Totaal Vermogen € 19.399 € 19.488 

   

Vreemd vermogen kort    

Crediteuren   

Crediteuren   € 0 € 0 

Kruisposten € 0 € 15 

Totaal Crediteuren € 0 € 15 

   

Omzetbelasting   

Omzetbelasting  (€ 101) (€ 2.186) 

 (€ 101) (€ 2.186) 

   

TOTAAL PASSIVA € 19.298 € 17.316 
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Staat van baten en lasten 31-12-2022 

BATEN 2022 begroting  2021 

Sponsoring € 12.000 € 12.000 € 12.000 

Opstappers € 7.331  € 6.000 € 5.828  

Opstappers zakelijk € 3.850 € 4.000 € 3.600 

Donaties € 328 € 0 € 1.263 

Activiteiten aan boord    

 Voorjaar   € 0 € 0 € 0 

 Zomer    € 17.053 € 12.400 € 0  

 Herfst    € 5.016 € 4.400  € 6.303 

Totaal activiteiten € 22.069 € 16.800  € 6.303 

Winkel    

Verjaardagskalender € 89 € 100 € 164 

Ansichtkaartenset € 12 € 100 € 118 

    

TOTAAL BATEN € 45.679 € 39.000 € 29.277 

    

LASTEN 2022 begroting 2021 

Sponsoring de Holland € 23.604 € 18.000 € 18.000 

Activiteitskosten      

 Voorjaar   € 0 € 0 € 0 

 Zomer    € 15.016 € 10.000 € 0 

 Herfst    € 3.981 € 4.000 € 6.936 

Totaal activiteiten € 18.997 € 14.000 € 6.936 

Verjaardagskalender   € 22 € 65 € 87 

Ansichtkaartenset € 0 € 0 € 189 

Overhead    

 Kantoorkosten  € 497 € 500 € 162 

 Promotiekosten  € 1.925 € 2.360 € 390 

 Representatiekosten € 1.250 € 750 € 398 

 Bankkosten en –rente € 182 € 200 € 163 

 Verzekeringen € 100 € 125 € 122 

Totaal overhead € 3.167  € 4.000 € 1.511  

    

TOTAAL LASTEN € 45.768 € 36.000 € 26.447 

RESULTAAT (€ 89) € 3.000 € 2.829 

 

 


