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Bestuursverslag 
Inleiding 
 

Zoals voor de meeste organisaties, bedrijven en instellingen – en natuurlijk vele 
particulieren – liep 2020 volkomen anders dan gedacht. Door het coronavirus was het 
niet mogelijk activiteiten aan boord van de Holland te organiseren. De Holland was dan 
ook niet in staat om naar Terschelling af te reizen voor Stichting Guusjen in de 
geplande vakantieperiodes. Geen activiteiten, dus ook nauwelijks andere inkomsten 
dan de gebruikelijk sponsoring en de bijdragen van onze opstappers. Hoewel wij ons 
niet aan onze tegenprestaties konden houden, hielden zij dat wel! Gelukkig konden we 
dan ook wel aan onze betaalverplichting aan de Holland voldoen.  

Het wordt een kort jaarverslag. Het verheugt ons dat het jaar wel positief hebben 
kunnen afsluiten, als is het met een bescheiden bedrag. Laten we hopen dat we in 
2021 in ieder geval een aantal weken van de Holland op Terschelling mogen genieten! 

 

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.  

Bovenstaande doelstelling wordt gerealiseerd met een zeskoppig 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: 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. Uitgebreide informatie over de zeesleepboot is te vinden bij 
de hoofdstichting: www.zeesleepbootholland.nl en natuurlijk ook op eigen website 
www.guusjen.nl. 
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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. 

De opstappers – de vrienden – van Guusjen betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal 
€ 25. In 2020 is het donateursbestand gegroeid tot 172 particuliere opstappers (2019: 
157), die € 5.437 (2019: € 5.344) bijdroegen. Voor enkele zakelijk opstappers (het zijn 
ondernemers op Terschelling) was het niet mogelijk de bijdrage dit jaar te voldoen.  

Er zijn tien zakelijke opstappers die minimaal € 250 betalen. In 2020 droegen zij € 2.850 
bij (2019: 2.600). De verjaardagskalender en een nieuwe actie, een set ansichtkaarten, 
brachten samen € 428 op. In totaal is er dit jaar € 20.715 binnengekomen, bijna de helft 
van de omzet in 2019 (€ 40.097).  

 

Evenementen 
Om de band 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 evenementen aan boord voor allen die 
geïnteresseerd zijn. Iedere geïnteresseerde kan een kaartje voor de desbetreffende 
activiteit aanschaffen bij de VVV of direct bij Stichting Guusjen. Dit jaar was het niet 
mogelijk iets aan boord te organiseren. We konden onze opstappers dan ook niet een 
vaartocht met lunch aanbieden en zelfs de oud-opvarendendag, een mooie zomerse 
traditie, kon niet doorgaan. Ondanks dat zijn er nauwelijks opstappers afgevallen: allen 
betaalden hun bijdrage en klaagden niet. Het leek het bestuur aardig zijn dankbaarheid 
te tonen door alle opstappers een setje ansichtkaarten te sturen met unieke foto’s van 
de Holland. Alle zes de foto’s zijn gemaakt door fotografen van het eiland en zijn ons 
cadeau gedaan. Het setje is verder te koop via onze stichting.  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur is in 2020 ongewijzigd en bestaat per 31 december 2020 uit: Pieter Schroo 
(voorzitter), Kirsten Walgreen (secretaris/penningmeester), Frans Donders, Gerrit van 
Leunen, Jacob van der Pol en Henk Joost Wortel.  
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Realisatie 2020 en vooruitzichten 2021 
 

Konden we in 2019 nog ruim € 5.000 bijschrijven, in 2020 prijzen we ons gelukkig (want 
geen verlies) met een bescheiden winst van € 607.  

Het aantal opstappers steeg desalniettemin nog met 9 % naar 173 particulieren. Normaal 
gesproken werven we de meeste opstappers tijdens activiteiten aan boord, dus we zijn 
blij met deze toename. 

Er waren, omdat we weinig hoefden te organiseren, relatief weinig kosten. Uiteraard ging 
wel de sponsoring aan Stichting Zeesleepboot Holland door ter hoogte van € 18.000. We 
hebben extra promotiekosten gemaakt voor het laten maken en versturen van zes unieke 
ansichtkaarten. Hiermee wilden we onze opstappers een hart onder de riem steken en 
bedanken voor hun steun. De totale lasten dit jaar bedroegen € 20.108 (2019: € 40.097).  

Op de balans van 2020 is een hoog bedrag te vinden bij Debiteuren: Rederij Doeksen 
heeft de sponsorbijdrage per januari 2021 overgemaakt, vandaar dat het eind 2020 nog 
openstond (€ 7.260).  

Ten tijde van het schrijven van dit verslag is de coronacrisis nog altijd een feit. Hoewel 
nu al duidelijk is dat de Holland voorlopig niet zal varen – de meiperiode gaat dus niet 
door -, is er in de begroting van 2021 toch rekening gehouden met een zomer- en 
herfstperiode. Het is nog onduidelijk of dat gaat lukken en vooral ook in welke vorm.  

Namens het bestuur van Stichting Guusjen, 

Pieter Schroo, voorzitter 
Kirsten Walgreen, secretaris / penningmeester 

 
maart 2021 
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Financieel overzicht 
Balans per 31-12-2020 

ACTIVA 2020 2019 
Debiteuren   

Debiteuren € 7.328 € 30 

   

Liquide middelen     

Rabobank   € 1.905 € 1.000 

Rabobank spaar € 7.008 € 13.727 

Kas € 101 € 1.426 

Totaal Liquide middelen € 9.014  € 16.153  

   
TOTAAL ACTIVA € 16.341  € 16.183  
   

PASSIVA   

Eigen vermogen   

Kapitaal € 16.051 € 10.610 

Onverdeeld resultaat   € 607 € 5.441 

Totaal Vermogen € 16.658 € 16.051 

   

Vreemd vermogen kort    

Crediteuren   

Crediteuren   € 13 € 13 

Totaal Crediteuren € 13 € 13 

Omzetbelasting   

Omzetbelasting   - € 330  € 94 

 - € 330  € 94 

Overlopende passiva   

Vooruitontvangen bedragen  € 0 € 25 

Totaal Overlopende passiva € 0 € 25 

   
TOTAAL PASSIVA € 16.341 € 16.183 

 

Voorgesteld wordt het resultaat van € 607 toe te voegen aan het kapitaal.  
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Staat van baten en lasten per 31-12-2020 
 

BATEN 2020 begroting  2019 
Sponsoring € 12.000 € 12.000 € 12.000 
Opstappers € 4.922  € 5.000 € 4.679  
Opstappers zakelijk € 2.850 € 3.500 € 2.600 
Donaties € 515 € 0 € 655 
Activiteiten aan boord    
 Voorjaar   € 0 € 3.250 € 3.256 
 Zomer    € 0  € 10.500 € 11.035  
 Herfst    € 0 € 4.000  € 5.709 
Totaal activiteiten € 0 € 17.750  € 20.000 
Winkel    
Verjaardagskalender € 347 € 0 € 161 
Ansichtkaartenset € 81 € 0 € 0 
    
TOTAAL BATEN € 20.715 € 38.250 € 40.097 
    
LASTEN 2020 begroting 2019 
Sponsoring de Holland € 18.000 € 18.000 € 18.000 
Activiteitskosten      
 Voorjaar   € 0 € 3.000 € 3.053 
 Zomer    € 0 € 8.125 € 8.436 
 Herfst    € 0 € 3.250 € 4.205 
Totaal activiteiten € 0 € 14.375 € 15.694 
Verjaardagskalender   € 0 € 0 € 48 
Ansichtkaartenset € 360   
Overhead    
 Kantoorkosten  € 426 € 250 € 139 
 Promotiekosten  € 121 € 500 € 157 
 Representatiekosten € 802 € 800 € 304 
 Bankkosten en –rente € 152 € 200 € 192 
 Verzekeringen € 122 € 125 € 122 
 Diversen € 125 € 1.000 € 0 
Totaal overhead € 1.748  € 2.875 € 914 
    
TOTAAL LASTEN € 20.108 € 35.250 € 34.656 
    
RESULTAAT € 607 € 3.000 € 5.441 
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