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Verslag van het bestuur 

 
 
 

Inleiding 
 
Stichting “De Palingaak” is opgericht op 14 december 2005. De stichting is een zgn. Culturele Algemeen 
Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Op grond van 
artikel 2 van de statuten luidt het doel van de stichting als volgt: 
 

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van het erfgoed van de 
internationale palinghandel vanuit Zuidwest Fryslân en het bijzonder vanuit de dorpen Heeg, 
Gaastmeer en Workum op Londen zoals die handel van de zeventiende tot en met het eerste 
kwart van de twintigste eeuw plaatsvond, en het onder de aandacht van een breed publiek 
brengen van dit erfgoed. 

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
- het verzamelen, restaureren en tentoonstellen, dan wel doen tentoonstellen, van 

historische voorwerpen en geschriften die betrekking hebben op de palinghandel vanuit 
Zuidwest Fryslân; 

- het bestuderen van en het publiceren over deze handel; 
- het bouwen en in de vaart brengen en houden van een zo origineel mogelijke palingaak; 
- het restaureren en in de vaart houden van andere historische schepen die nauw met 

de historische palinghandel verbonden zijn; 
en voorts al het overige in de breedste zin des woords dat de doelstelling ten dienste staat. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

In december 2009 zijn de statuten gewijzigd i.v.m. aangepaste ANBI vereisten. In 2012 heeft een 
onderzoek door de Belastingdienst plaatsgevonden en is de status van culturele ANBI herbevestigd. 
 
 
Activiteiten van de Stichting 
 
Sedert haar oprichting is de Stichting op de volgende terreinen actief geweest: 
 

- Met behulp van donaties, subsidies en sponsorgelden is eind 2005 de reconstructie van een 
historische palingaak ter hand genomen. In de loop van de eerste helft van 2009 was de bouw 
voltooid. Gebouwd is met  stagiairs en vrijwilligers onder leiding van enkele professionele 
medewerkers. De bouw van de palingaak, waarvan alle historische exemplaren zijn verdwenen, 
beoogt het verhaal van de palinghandel op Londen op tastbare wijze te laten herleven, en vormde 
tevens een belangrijk leerproject om jonge mensen te scholen in het omgaan met zware 
houtconstructies. De opleiding van jongeren is niet alleen van belang is voor de toekomst van de 
traditionele houten scheepsbouw en de restauratie van tal van monumentale schepen, maar ook 
voor bijvoorbeeld de restauratie van gebouwen, molens en andere monumenten. Het schip is in 
2009 te water gelaten en Korneliske Ykes II gedoopt door Marijke Galama, winnares van een 
gedichtenwedstrijd over de palingaak onder de schooljeugd van Heeg.  
                

- Ten behoeve van de bouw zijn uitgebreide studies gemaakt van historische houtconstructies, 
maatvoeringen, werkwijzen e.d. De bouw zelf is uitgebreid gedocumenteerd met foto’s en 
videobeelden, zodat het in en tijdens de bouw geleerde ook voor derden vastgelegd en 
overdraagbaar is. 

 
- Ter gelegenheid van het gereed komen van het schip is een boek gepubliceerd, Korneliske Ykes 

II, Van bestek tot varen, waarmee zowel de bouw als de historie van de palingvaart en –handel 
onder een breed publiek worden gebracht. 

 
- In de loop van de jaren hebben tal van studies en publicaties plaatsgevonden in diverse 

tijdschriften over de (achtergronden van de) historische palinghandel. Dit gebeurt ook via de 
website, televisieprogramma’s, interviews in dagbladen, lezingen en bezoek aan beurzen. Van 
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de bouw van de Korneliske Ykes II is een televisiereportage gemaakt die in drie delen zowel 
regionaal als landelijk is uitgezonden. 

 
- Daarnaast zijn vrijwilligers voortdurend op zoek naar oude foto’s, filmmateriaal en geschriften die 

betrekking hebben op de historische palinghandel om op deze wijze de collectie verder uit te 
breiden.  

 
- In nauwe samenwerking met de Gemeente Wybritseradiel heeft de stichting in 2009 

bewerkstelligd dat de enige in de regio nog resterende palingklipper Voorwaarts behouden kon 
worden voor het nageslacht. Begin 2010 is de Voorwaarts ondergebracht in een aparte stichting 
met een eigen bestuur en een eigen vrijwilligerskring. De Voorwaarts heeft een vaste, historische 
ligplaats in Gaastmeer. 

 
- In 2013 is het project ‘Ligplaats Palingaak Heeg’ voltooid, waarbij de 

historische ligplaats van de palingaken op De Syl is gereconstrueerd 
en waarbij de oude helling waarop vroeger de palingaken werden 
onderhouden, is gerestaureerd met steun van ondermeer de 
Gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Sindsdien is dit de 
vaste ligplaats van de Korneliske Ykes II. Op deze wijze wordt het 
beschermde dorpsgezicht van Heeg aangevuld met de historische 
elementen op het water. 

 
 
 
Activiteiten in 2017 
 
Ook in 2017 vonden weer vele activiteiten plaats en werd weer deelgenomen aan diverse evenementen 
in en buiten de provincie.  

 
- Eind maart en begin april werd de Korneliske Ykes II vaarklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen 

en vond de eerste oefenvaart plaats. 
 

- Op 22 april werd deelgenomen aan de Opening Watersport Heeg. Tijdens deze dag kon 
iedereen die dat wilde, aan boord van de Korneliske Ykes komen en werd uitleg gegeven over 
het functioneren van een palingaak. 
 

- Op 27 april werd deelgenomen aan de viering van Koningsdag in Heeg. 
 

- Op 29 april werd deelgenomen aan de Boten Opstapdag ter gelegenheid van de opening van het 
nieuwe watersport seizoen in de provincie. Belangstellenden konden gratis meevaren met een 
van de drie vaartochten die dag. 

 
- Op 5 mei konden de deelnemers aan de viering van de Bevrijdingsdag de palingaak Korneliske 

Ykes II bezichtigen en uitleg krijgen over het schip en de palinghandel op Londen.  
 

 
- Op 6 mei werd een evenement georganiseerd voor een grote groep personen waarbij de ielaak 

bezichtigd werd en waarbij een rondgang werd gemaakt door Heeg langs alle historische 
plaatsen en gebouwen uit de periode van de palinghandel op Londen. 

 
- Op 24 mei werd met de Stichting DUPAN vanuit Woudsend pootaal uitgezet in het Slotermeer. 

 
- Op 25 mei werd deelgenomen aan het evenment Heegspanning en was de Korneliske Ykes II 

weer te bezichtigen door het publiek. 
 

- In de tussenliggende periode in mei werden diverse vaartochten met groepen gemaakt, 
waaronder een familie uit de USA waarvan de voorouders destijds op de palingaken voeren. 
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- Op 1 juni ging het wekelijkse avondvaren met opstappers weer van start. Buiten het hoogseizoen 
werd, zoals inmiddels gebruikelijk, eenmaal per week, en wel op de donderdagavond, gevaren; 
tijdens het hoogseizoen werd dit uitgebreid tot 2-3 maal per week. In het totaal namen gedurende 
het jaar 2017 meer dan 250 mensen deel aan deze avondvaarten met opstappers. 
 

- Naast het avondvaren werd ook in de maanden juni en juli weer met diverse groepen op verzoek 
gevaren en werd de palingaak bij diverse particuliere evenementen ingezet. 
 

- In augustus vindt altijd een groot aantal evenementen plaats in Heeg, waarbij de palingaak wordt 
ingezet. Daartoe behoren onder andere de wekelijkse zomermarkt, het inmiddels traditionele 
spijkerbroekenhangen vanaf de kluiverboom, het tobbedansen en de rondleidingen langs 
historische plekken in Heeg door de toneelgroep Acta Theater. Bij al deze gelegenheden waren 
bezoekers weer welkom aan boord, waar zij door vrijwilligers werden rondgeleid en waar verhalen 
over de historische palinghandel werden verteld. 

 
- Op 26 augustus deed een team van vrijwilligers voor het eerst mee aan het bungy-roeien op De 

Syl in Heeg en werd succesvol tweede.  
 

- Van 8-10 september nam de Korneliske Ykes II deel aan de Botterdagen in Elburg. Tijdens 
deze dagen was de aak te bezichtigen door het talrijke publiek en werd uitleg geven over de 
historische palinghandel vanuit Zuidwest Friesland. 
 

- Op 22 augustus bracht de bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, monseigneur C.F.M. 
van den Hout op diens verzoek een bezoek aan de palingaak Korneliske Ykes II en liet zich door 
vrijwilligers de historie van de palinghandel uitleggen. 

 
- Begin oktober werden de laatste vaarten van het seizoen gemaakt. Op 18 oktober vond met 

vrijwilligers, donateurs en belangstellenden de feestelijke afsluiting van het seizoen plaats in het 
Sylhûs. 

 
- Op 28 oktober werd de jaarlijkse Spokenvaartocht in Heeg gehouden en natuurlijk spookte het 

die avond ook weer op en rond de Korneliske Ykes II. 
 

- Begin december werd de aak drooggezet voor een grote onderhoudsbeurt. Dat gebeurde op de 
werf van Piet ten Woude in IJlst. Een groot aantal vrijwilligers is gedurende de tweede helft van 
december en het begin van januari dagelijks bezig geweest met de grootste onderhoudsbeurt 
die de aak tot dusverre kreeg. 
 

- Op zaterdag 16 december werd weer de traditionele Kerstborrel gegeven in het Sylhûs te Heeg, 
dit maal in aansluiting op en in samenwerking met de jaarlijkse Indoor Kerstmarkt. 

 
- Gedurende het jaar verscheen de Nieuwsbrief van Stichting De Palingaak zeven keer. Deze 

nieuwsbrief gaat inmiddels naar ruim 300 vrijwilligers, donateurs en belangstellenden.  
 
 
Vrijwilligers 
 
Stichting De Palingaak is geheel afhankelijk van vrijwilligers en kent geen betaalde medewerkers. De 
stichting kent geen vrijwilligersvergoedingen.  
 
Gedurende het jaar telde de Stichting ruim 50 actieve vrijwilligers. Zij vormen het kloppend hart van de 
organisatie. Ongeveer de helft van dit aantal bestaat uit schippers en bemanningsleden. De overigen 
houden zich bezig met de organisatie, ontvangsten aan boord, communicatie, administratie en 
fondsenwerving en wat er al niet te doen valt in het kader van de doelstellingen van de Stichting. 
 
 
Financiën 
 
Het resultaat over 2017 bedroeg € 3.654,41 negatief tegenover € 4.484,35 positief over 2016. Veruit de 
belangrijkste oorzaak van dit verschil zijn de kosten van het groot onderhoud in december 2017. De 
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post Diversen steeg doordat de nieuwe eigenaar van het schiphuis waar de aak ’s-winters verblijft, een 
vroegere facturering van de huur heeft en deze kosten in principe op uitgavenbasis worden 
verantwoord. Het betreft derhalve een eenmalig effect. 
 
Aan de opbrengstenkant valt op dat de omzet in 2017 € 5.445,40 bedroeg tegen € 8.582,99 in 2016. Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat het jaar 2016 enkele incidenteel hoge opbrengsten kende. 
 
Gezien het cruciale belang van goed onderhoud heeft het bestuur, nu de financiële mogelijkheden er 
eindelijk zijn, de onderhoudsvoorziening in 2017 te verhogen tot € 10.000 en – wat zo mogelijk nog 
belangrijker is – daartegenover ook daadwerkelijk liquide middelen tot dit bedrag voor dit doel opzij te 
zetten. De bedoeling is dit beleid ook in de toekomst voor te zetten om zo de hoeveelheid voor 
onderhoud beschikbare middelen stapsgewijze te vergroten en daardoor minder afhankelijk te zijn van 
de toevallige opbrengsten in enig jaar.  
 
Voor een verdere toelichting op de financiën wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening. 
 
 
Bestuur 
 
In 2017 vond een aantal belangrijke bestuurswijzigingen plaats. Marcel Meijs en Hylke Zetzema, 
bestuurleden vanaf het eerste uur, traden terug als bestuurlid. Het bestuur dankt hen voor hun 
jarenlange positieve en enthousiaste inzet. Tegelijkertijd trad Freerk Visserman toe tot het bestuur. Jan 
Willem Hoorn trad eveneens toe tot het bestuur en nam het voorzitterschap over van Marius Jonkhart. 
Marius Jonkhart was voorzitter sinds de oprichting van de stichting. Hij zal op de achtergrond nog een 
jaar lid van het bestuur blijven om voor een goede overdracht te zorgen en dan definitief uit het bestuur 
treden. 
 
Een heugelijk feit is voorts dat het bestuur sinds medio 2017 voor zijn vergaderingen gastvrij gebruik 
mag maken van de bestuurskamer van Stichting Friese Tjottervloot in het Sylhûs. Sinds de verkoop van 
het voormalige Houtbouwmuseum De Helling en de opheffing van Stichting Bezoekerscentrum 
Traditionele Scheepvaart, de stichting waaruit Stichting De Palingaak is voortgekomen, had het bestuur 
geen eigen vergaderlocatie meer. Het bestuur is Stichting Friese Tjottervloot dan ook buitengewoon 
dankbaar voor dit mooie gebaar en kijkt uit naar een verdere versteviging van de samenwerking.  
 
 
Vooruitzichten 
 
Nu zich in de loop van de laatste jaren een aantal belangrijke wijzigingen in het bestuur heeft voltrokken 
en nu het probleem van de schuldenlast uit het verleden die voortvloeide uit de bouw van de palingaak 
is opgelost, is er behoefte aan een nieuwe ‘stip op de horizon’. In dat kader heeft het nieuwe bestuur in 
januari 2018 aangekondigd de voorbereiding in gang te zetten van een historische tocht van de 
palingaak naar Londen. De verdere uitwerking zal in de loop van 2018 vorm krijgen. 
 
Voor 2018 zelf staat weer een groot aantal activiteiten op het programma, zowel in de directe omgeving 
als ook buiten Friesland. Daarnaast zal het in december 2017 gestarte groot onderhoud voltooid moeten 
worden. De kosten daarvan probeert het bestuur zoveel mogelijk uit de lopende inkomsten te dekken, 
teneinde de zojuist gestarte opbouw van een onderhoudsreserve voor de toekomst zo min mogelijk te 
doorkruisen. Desalniettemin wordt er naar gestreefd een negatief resultaat te vermijden. 
 
De stichting kan niet bestaan zonder de inzet van talloze vrijwilligers, donateurs en sponsors. Maar 
minstens zo belangrijk zijn de vele gasten aan boord en de vele bezoekers die aan boord een kijkje 
komen nemen donateurs en de verhalen over de historische palinghandel en de vaart op Londen aan 
te horen, Op deze plaats wil het bestuur al deze mensen heel hartelijk danken.  
 
 
Heeg, juni 2017 
 
Namens het bestuur, 
 
J.W. Hoorn, voorzitter 
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Jaarrekening over het boekjaar 2017 

 
 
 
 
 
Balans 
 
 

 
 
 
 
 
Resultatenrekening 
 
 

 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

Palingaak 124.793,89 139.793,89 Eigen vermogen per 1/1 97.278,96 92.794,61
Overige vaste activa 0,00 0,00 Resultaat boekjaar -3.654,41 4.484,35
Totaal vaste activa 124.793,89 139.793,89 Eigen vermogen per 31/12 93.624,55 97.278,96

Debiteuren 42,00 0,00 Achtergestelde lening 0,00 0,00
Transitoria 1.523,27 1.280,50 Langlopende lening 0,00 0,00
Terug te ontv. Btw 352,44 0,00 voorziening onderhoud 10.000,00 6.892,15
Totaal korte vorderingen 1.917,71 1.280,50 renteloze leningen 45.000,00 60.000,00

Totaal lange schulden 55.000,00 66.892,15

Internetspaarrekeningen 26.660,26 25.120,27
Bankrekening 430,74 4.332,79 Overige leningen 0,00 0,00
kas 181,36 206,36 Te betalen btw 0,00 121,56
Totaal liquide middelen 27.272,36 29.659,42 Transitoria 0,00 1.800,00

Crediteuren 5.359,41 4.641,14
Totaal korte schulden 5.359,41 6.562,70

153.983,96 170.733,81 153.983,96 170.733,81

Baten 2017 2016 Lasten 2017 2016

Omzet 5.445,40 8.582,99 Onderhoud schepen 7.133,93 744,32
sponsors 3.930,89 3.268,13 verzekeringen 6.308,11 6.333,56
lijfrenten 18.065,00 20.500,00 administratie 255,00 250,10
donateurs 1.865,00 2.225,00 marketing 39,00 473,48
contante schenkingen 0,00 275,00 catering 589,27 945,33
overige schenkingen 1.000,00 93.500,00 bemanning 325,99 237,11
rentebaten 39,99 94,09 brandstof 0,00 0,00
overige baten 3,05 4,02 diversen 3.722,89 2.394,03

bankkosten 229,55 295,15
rentelasten 0,00 3.791,80
afwaardering palingaak 15.000,00 102.500,00
overige afwaarderingen 400,00 6.000,00
Totaal kosten 34.003,74 123.964,88

Batig saldo -3.654,41 4.484,35
30.349,33 128.449,23 30.349,33 128.449,23
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Toelichting 
 
 
Vaste activa 
Het vast actief bestaat uit de palingaak Korneliske Ykes II die in april 2009 gereed is gekomen. 
Geactiveerd zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de bouw met uitzondering van rentekosten. 
Deze laatste zijn tijdens de bouw rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening gebracht. 
Op geactiveerde bouwkosten zijn de ontvangen subsidies en ontvangen sponsorgelden in 
mindering gebracht. Sponsoring in natura is daarbij gewaardeerd tegen de op het moment van 
sponsoring vigerende marktprijzen en behandeld als zou de stichting op dat moment de volle 
marktprijs hebben moeten betalen.  
 
Voorts hebben in 2013, 2014, 2016 en 2017 bijzondere afwaarderingen plaatsgevonden, 
waarbij de opbrengst van de in 2013 gestarte actie om de uit de bouw resterende schulden 
zoveel mogelijk terug te brengen, op de waardering van de palingaak in mindering is gebracht. 
Deze afboeking bedroeg € 105.500 in 2013, € 78.450 in 2014, € 15.000 in 2016 en € 15.000 in 
2017. Deze gelden zijn gebruikt om alle onderhandse leningen en bankleningen af te lossen. 
Bovendien werd in 2016 een bedrag van € 87.500 op de waardering van de palingaak in 
mindering gebracht als gevolg van de kwijtschelding van de achtergestelde lening die destijds 
ten behoeve van de financiering van de bouw van de palingaak is ingebracht.  
 
Vorderingen, transitoria en liquide middelen 
Alle vorderingen, transitoria en liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De 
transitoria aan actiefzijde bestaan per ultimo 2016 en per ultimo 2017 vrijwel geheel uit vooruit 
betaalde verzekeringspremies.  
 
Achtergestelde lening 
De achtergestelde lening betreft een lening van Stichting Bezoekerscentrum Traditionele 
Scheepsbouw aan Stichting De Palingaak. De lening is in 2016 bij wijze van schenking geheel 
kwijtgescholden. 
 
Langlopende leningen 
De rentedragende lening  betreft het resterend saldo per balansdatum van een in 2007 bij ABN-
AMRO afgesloten lening met een oorspronkelijke vaste looptijd van tien jaar en een vaste rente. 
De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg € 200.000. Het restant van de lening is in 2016 geheel 
afgelost. 
 
Voorziening onderhoud 
Onderhoud aan de palingaak is kostbaar. Kleiner, normaal onderhoud wordt zoveel mogelijk 
ten laste gebracht van het jaar waarin het plaatsvindt. Daarnaast wordt, voor zover de 
aanwezige middelen het toelaten, jaarlijks iets toegevoegd aan de voorziening voor het groot 
onderhoud. Deze voorziening wordt geheel liquide aangehouden. In 2017 bedroeg de 
toevoeging € 3.107,85. Deze toevoeging maakt deel uit van de post Onderhoud in de 
Resultatenrekening. 
 
Renteloze lening 
De renteloze lening omvat het pro resto bedrag van een in 2016 ontvangen en voor de jaren 
2017 t/m 2020 vooruitbetaalde lijfrente. De liquide middelen zijn voor het overgrote deel 
gebruikt om het restant van de langlopende lening bij ABN-AMRO af te lossen. Voor het overige 
zijn zij gebruikt ter financiering van het benodigde werkkapitaal en om tegenover de voorziening 
onderhoud een overeenkomstig bedrag liquide aan te kunnen houden. 
 
Kortlopende schulden 
De stichting had per ultimo 2016 en per ultimo 2017 geen kortlopende bankschulden of overige 
kortlopende leningen. De transitoria per ultimo 2016 omvatten in 2016 gemaakte kosten 
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waarvoor nog geen factuur is ontvangen alsmede vooruit ontvangen sponsorgelden. Alle 
kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
 
Omzet 
De Omzet betreft de met de verhuur van het schip behaalde opbrengsten. 
 
Lijfrenten 
De in 2016 en 2017 ontvangen lijfrenten omvatten mede € 15.000 afkomstige van de in 2016 
ontvangen grote schenking ter aflossing van alle resterende schulden. Omdat het in wezen 
gaat om een inbreng van kapitaal ter financiering achteraf van de bouw van de palingaak, is dit 
bedrag zowel in 2016 als in 2017 volgens de bestendige gedragslijn in mindering gebracht op 
de balanswaarde van de palingaak. 
 
Overige schenkingen 
De Overige schenkingen omvatten in 2016 een bedrag van € 87.500 uit hoofde van de 
kwijtschelding van de achtergestelde lening en een bedrag van € 6.000 zijnde de 
oorspronkelijke boekwaarde van de twee in 2016 door Stichting Bezoekerscentrum Traditionele 
Scheepsbouw in liquidatie overgedragen boatsjes. Het eerstgenoemde bedrag is gebruikt ter 
financiering van de verdere afwaardering van de palingaak, het twee is gebruikt om de 
boekwaarde van de twee boatsjes tot nihil terug te brengen gezien de beperkte 
(gebruiks)waarde ervan voor Stichting de Palingaak. De overige scvhenkingen in 2017 ad € 
1000 betreffen een bijdrage van ING Goede Doelen Fonds in de vervanging van het lopende 
want dat dit jaar heeft plaatsgevonden. 
 
Afwaardering palingaak 
Verwezen wordt naar de toelichting bij ‘vaste activa’ en naar de toelichting onder ‘lijfrenten’ en 
‘overige schenkingen’. 
 
Overige afwaarderingen 
In 2016 betreft dit de afwaardering op de twee door Stichting Bezoekerscentrum Traditionele 
Scheepsbouw in liquidatie geschonken boatsjes. Verwezen wordt naar de toelichting bij ‘vaste 
activa’ en naar de toelichting onder ‘lijfrenten’ en ‘overige schenkingen’. In 2017 betreft het de 
afwaardering van een schenking in natura. 
 
 
 
Heeg, juni 2017 
 
 
Het bestuur,     
 
J.W. Hoorn (voorzitter) 
 
M. Docter 
 
M. Grondsma 
 
M.J.l. Jonkhart 
 
A. Kuik - Stuurwold 
 
F. Visserman 
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Lijst van bedrijven en personen die het onderhoud en de 
exploitatie van de Korneliske Ykes II in 2017 ondersteunden 

 
 
 
 
 Bedrijven 
 

Coop Gerritsma       Heeg  
 Eeuwe de Jong Scheepsmotoren    Heeg 

ING Goededoelenfonds      Amsterdam 
 Jachtwerf Heeg       Heeg 
 Jachtwerf P. Piersma      Heeg 
 Kuiper Verzekeringen B.V.     Heerenveen 
 OVH2000       Heeg 
 Planting Sneek       Sneek 
 Rabobank Súdwest Fryslân     Sneek 
 Scheepswerf Ten Woude     IJlst 
 Service en Garagebedrijf Sico Attema    Heeg 
 Wajer Yachts       Heeg 

Weduwe S. Joustra & Zn. bv.     Sneek 
 

 
 Particulieren en vrijwilligers 
 
 
 
 
 

 
 

Financiële ondersteuning aanleg ligplaats 2014 
 

 
 
 Subsidiegevers 
 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling  
 Provincie Fryslân 
 Gemeente Súdwest Fryslân 
 
 Sponsors 
 

Dorpsbelang Heeg      Heeg 
ING Goededoelenfonds      Amsterdam 
Jachtontwerp Gaastmeer     Gaastmeer 
Jachtwerf P.P. Piersma      Heeg  
Ondernemersvereniging Heeg 2000    Heeg 
Stichting ANWB Fonds      ‘s-Gravenhage 
Trip Advocaten & Notarissen     Leeuwarden 
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Lijst van sponsors van de bouw van de palingaak 
Korneliske Ykes II 

 
 
 
 
 

Subsidiegevers 
 

Provincie Fryslân 
Gemeente Wymbritseradiel 

 
 

Fondsen en Stichtingen 
 

Prins Bernhard Cultuurfonds, Fryslân           Leeuwarden 
Stichting Je Maintiendrai Fonds     Leeuwarden 
Stichting Woudsend Anno 1816      Woudsend 
Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Scheepsbouw   Heeg 
Stichting “Semper Friso”      Grou 
Stichting Swaenenborgh     Esch 

 
 
 Sponsors 
 
 Connexxion Holding N.V.     Hilversum 

“De Saiter”       Warten 
NPM Capital N.V.       Amsterdam 
Kemper en Van Twist Diesel BV     Dordrecht 
Staatsbosbeheer       Driebergen 
Van der Reijd Groep       Zwolle 
Van Wijnen Holding N.V.      Baarn 
Vreelandgroep Organisatie-adviseurs B.V.    Baarn 

 
Bogem B.V.         Amsterdam 
Chazzoz B.V.       Epe 
Chestnut Corporate Finance     Schiphol 
Eeuwe de Jong Scheepsmotoren    Heeg 
Fortis Bank Merchant Banking      Amsterdam 
Fakton B.V.        Rotterdam 
Jachtwerf P.P. Piersma      Heeg 
International Paint Ltd.      Londen 
Koninklijke Bammens B.V.     Maarssen 
KPMG Accountants      Amsterdam 
KPMG Meijburg       Rotterdam 
Kuiper Verzekeringen B.V.      Heerenveen 
Mammoet Holding B.V.      Schiedam 
Meijs Makelaardij B.V.       Zeist 
MOKO B.V.       Den Haag 
NOB Holding N.V.       Hilversum 
Sars Houtbouw       Utrecht 
Sendtex Investments B.V.      Rijssen 
Trip Advocaten & Notarissen     Leeuwarden 
Van Doorn Trust      Blaricum 
Van Wees Waalwijk B.V.     Waalwijk 
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Geldgevers voor de bouw van de palingaak Korneliske Ykes II (vervolg) 
 

 
 
Accuservice Lijnema B.V.     Roodeschool 
AirFrance-KLM       Amstelveen 
Allpa Marine Equipment      Nijmegen 
Altenburg Heibedrijf B.V.      Heeg 
Attema Heeg Loon- en Aannemingsbedrijf   Heeg 
Berco B.V.       IJlst 
Berkhout & de Sain Holding B.V.     Bilthoven 
BK Houtprodukten B.V.      Gramsbergen 
Bouwbedrijf Leenstra Gaastmeer B.V.     Gaastmeer 
Bouwbedrijf Vellinga Heeg B.V.      Heeg 
Comino Internet Services      Heeg 
Coop Gerritsma       Heeg 
De Jong Watersport      Heeg 
Deloitte Financial Advisory Services     Amsterdam 
Donkel & Donkel, documentmakers    Drachten 
DG Rubber Holland B.V.     Nijkerk 
Europrop-Federal B.V.      Gameren 
Foekema’s Watersportbedrijf     Heeg 
Governance University      Doorn 
Handelsonderneming van Felix Clercx B.V.   Helmond 
Hilders Groep       Den Haag 
Houtcompagnie Almenum     Harlingen 
Jachthaven Waterland / J. Zetzema    Monnickendam 
Karin van der Kroon Design     Heeg 
Lyons Club Joure      Joure 
Nanni Trading Srl      Grou 
Ording Blokmakerij      Almere 
Prins van Orankje Jachtbemiddeling B.V.   Heeg 
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland    Sneek 
Rumestrum B.V.      Maarsbergen 
Scheeps- en Jachtontwerp Gaastmeer    Gaastmeer 
Slump Heerenveen      Heerenveen 
Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs N.V.   Amsterdam 
Staalbouw Nauta Heeg B.V.      Heeg 
Technisch Bedrijf Bakker IJlst     IJlst 
Technisch Installatiebedrijf  Tj. Piso en zn    Heeg 
Veenstra Transport      Heeg 
Watersport Camping Heeg     Heeg 
Zeilmakerij Molenaar B.V.     Grou 
Zevenwouden Verzekeringen     Heerenveen 

 
 

Particulieren en vrijwilligers 
 
 


