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Verslag van het bestuur

Inleiding
Stichting “De Palingaak” is opgericht op 14 december 2005. De stichting is een zg. Algemeen
Nut Beogende Instelling. 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 ANBI status 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.

-

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. Dit boek is
inmiddels uitverkocht. Aan een opvolgende publicatie wordt gewerkt.
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-

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 de bouw van de Korneliske Ykes II is een televisie-reportage
gemaakt die in drie delen zowel regionaal als landelijk is uitgezonden.

-

Daarnaast zijn vrijwilligers voortdurend op zoek naar oude voorwerpen, foto’s en
geschriften die betrekking hebben op de historische palinghandel om op deze wijze de
collectie verder uit te breiden. Deze voorwerpen, foto’s en geschriften worden in nauwe
samenwerking met de Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Houtbouw voor het
publiek tentoongesteld in het Houtbouwmuseum De Helling van deze stichting.

-

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.

Samenwerking
De Stichting kent bij haar activiteiten een tweetal concrete samenwerkingsverbanden:
-

De Stichting werkt nauw samen met Stichting Bezoekerscentrum Traditionele
Scheepsbouw te Heeg, waaruit zij is voortgekomen. De twee stichtingen kennen een
gezamenlijke vrijwilligersgroep. Gezamenlijk worden tentoonstellingen en lezingen
georganiseerd in Houtbouwmuseum De Helling over de palinghandel en de palingvaart
in brede zin. Een bezoek aan het Houtbouwmuseum omvat mede een bezichtiging van
de palingaak en vice versa. Het Houtbouwmuseum De Helling vormt in beginsel het
uitgangspunt van dagvaarten met de Korneliske Ykes II vanuit Heeg.

-

Met de gemeente Wymbritseradiel heeft Stichting “De Palingaak” het initiatief genomen
voor het behoud van de historische palingklipper Voorwaarts uit Gaastmeer. Begin
2010 is de Voorwaarts overgedragen aan een aparte stichting, Stichting Palingklipper
“Voorwaarts” te Gaastmeer. Sedertdien werken beide stichtingen, tezamen met de
eerder genoemde Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Scheepsbouw, nauw
samen in diverse projecten.

Voorts participeert Stichting “De Palingaak” sedert de oprichting in het platform De Driewerf.
Dit platform is een samenwerkingsverband tussen Stichting It Fiskersskip uit PaesensModdergat, Stifting Houten Skûtsje uit Earnewâld en Stichting “De Palingaak”.
Activiteiten in 2014
-

In april werd deelgenomen aan de Botenopstapdag, het begin van het vaarseizoen in
de provincie. Het schip kon door belangstellenden bekeken worden, historische
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verhalen werden verteld en voor wie wilde, was een korte tocht op het rmeer mogelijk.
-

Ook ging april weer het wekelijkse avondvaren met opstappers 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 weer ca. 250 mensen deel aan deze vaarten.

-

In mei werd de Korneliske Ykes II ingezet voor het uitzetten van glasaal in de Friese
meren t.b.v. de stichting DUPAN.

-

Voorts werd in mei deelgenomen aan Heechspanning 2014. Ook tijdens deze dag kon
het schip door het publiek worden bekeken en werden verhalen verteld.

-

Gedurende de zomervakantie werd de (kluiverboom van de) palingaak gebruikt voor
het jeugdproject Spijkerbroekhangen Heeg. Ook werd weer gevaren met de winnaars
van het zomerse Timmerdorp project.

-

16 en 17 augustus werd deelgenomen aan de Visserijdagen Stavoren. De dagen
werden vanaf de Korneliske Ykes II geopend. Gedurende de dagen was het schip te
bezichtigen door het publiek en konden korte vaartochten worden gemaakt.

-

Op 22 augustus werd gezeild met de winnaars van het jeugdproject Timmerdorp Heeg
en hun ouders als beloning voor de geleverde prestaties.

-

In het najaar werden de laatste avondvaarten gemaakt en werd een dagtocht gemaakt
met een groep medewerkers uit de zorg.

-

Gedurende het jaar telde de Stichting iets meer dan 15 vrijwilligers die als schipper
en/of bemanningslid fungeerden dan wel meehielpen met het onderhoud.

-

In 2014 is een geheel vernieuwde website van start gegaan.

-

De winter werd in het schiphuis van Hartman aan It Bûtlân te Heeg doorgebracht.

Financiële herstructurering
In 2013 en 2014 heeft een ingrijpende financiële herstructurering plaatsgevonden. Dit was
noodzakelijk omdat uit de bouw omvangrijke schulden waren overgebleven. De oorzaak van
deze schulden was voor een deel gelegen in onvoldoende sponsoring om het bouwbudget
sluitend te maken (maar daarin was voorzien omdat het destijds voorziene exploitatiebudget
wel enige schulden van beperkte omvang kon dragen), voor een deel in het feit dat enkele
sponsors hun toezeggingen niet nakwamen en voor een deel in overschrijdingen tijdens de
bouw. Direct na de bouw bedroeg het totaal van deze schulden € 240.000. Door de
aanhoudende tekorten was dit bedrag in de loop van 2013 opgelopen tot ruim € 250.000.
In 2013 is het bestuur een actie gestart met het doel de schulden structureel terug te brengen
tot minimaal een niveau waarbij onder redelijke veronderstellingen een sluitende exploitatie
mogelijk is. Daartoe is een beroep gedaan op een ieder die de palingaak een warm hart
toedraagt. Per eind 2014 was een bedrag van € 183.950 bijeen gebracht.
Met de opbrengsten zijn alle onderhandse schulden en bankschulden in rekening courant
geheel afgelost en is de langlopende lening van ABN AMRO teruggebracht van € 200.000
aan het begin van 2013 tot € 90.000 per 31-12-2014. In januari 2015 is deze lening verder
teruggebracht tot € 70.000 door gebruikmaking van het jaarlijkse recht tot gedeeltelijke
vervroegde aflossing. Bovendien is nog een klein bedrag beschikbaar voor verdere aflossing.
Gezien de hoogte van de boeterentes wordt hiermee evenwel gewacht tot er begin 2016
opnieuw gelegenheid is een deel van de lening boetevrij af te lossen. De liquiditeiten worden
zolang op een spaarrekening aangehouden.
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Met het voorgaande zijn de jaarlijkse rentelasten teruggebracht van een niveau van ca. €
14.000 tot ca. € 4.500. Mede dankzij de jaarlijkse sponsoring van enkele bedrijven en enkele
lijfrentes is daarmee de jaarlijkse exploitatie sluitend te maken.
Financiën
Het resultaat over 2014, inclusief de kosten van de financiële herstructurering bedroeg €
5.604 negatief, tegen € 2.099 negatief over 2013. 2013 kende evenwel een eenmalige bate
door de vrijval van een in het verleden getroffen voorziening ad € 3.000, terwijl het resultaat
over 2014 mede de eenmalige kosten voor herstructurering ad € 5.833 omvat. Wordt hiervoor
gecorrigeerd, dan valt in te zien dat reeds in 2014 een aanmerkelijk verbetering van de
exploitatie plaatsvond dankzij de herstructurering.
Het resultaat 2014 omvat mede de eindafrekening van het ligplaatsproject. Uiteindelijk heeft
dit project, exclusief de inzet van vrijwilligersuren, € 36.973 gekost. Dit bedrag is nagenoeg
geheel gefinancierd met subsidies van de Provincie Fryslân, de Gemeente Súdwest Fryslân
en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ad € 30.3778 en
sponsorgelden voor een totaal bedrag van € 6.105.
Wijzigingen Bestuur
In de loop van 2014 vonden geen wijzigingen in het bestuur plaats.
Vooruitzichten
Nu de financiële herstructurering grotendeels is afgerond, wordt voor 2015 een exploitatie
overschot verwacht. Daarbij is mede rekening gehouden met het feit dat de Korneliske Ykes II
in 2015 weer op de helling zal gaan om onderhoud aan het onderwaterschip uit te voeren.
In 2015 zal de Korneliske Ykes II deelnemen aan Sail Amsterdam
2015. Dit gebeurt op uitnodiging van de Sail organisatie. De
deelname zal plaatsvinden als zg. geaccrediteerd schip.
Geaccrediteerde schepen mogen tijdens de Sail dagen als enige
schepen met gasten aan boord in de IJhaven varen, waar de kern
van het evenement zich afspeelt. Alle boekingen voor deze dagen
lopen via de Sail organisatie.
Naast het voorgaande zal ook in 2015 uiteraard weer worden deelgenomen aan regionale
evenementen en zullen er voor geïnteresseerden weer elke week mogelijkheden zijn om mee
te varen. En uiteraard zal het schip ook weer worden ingezet voor evenementen Heeg zelf.
2015 wordt dus een druk en belangrijk jaar. Het is daarom dan ook van het grootste belang
te kunnen beschikken over een sterke groep vrijwilligers die bereid is zich belangeloos voor
de doelstellingen van de Stichting in te zetten. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat wij over
zo’n sterke groep beschikken: rondleiders, schippers, bemanningsleden, schoonmakers,
mensen voor het onderhoud, de pr, de organisatie, de fondswerving, de administratie enz., bij
elkaar zo’n kleine dertig mensen. Tezamen hebben zij zich talloze uren ingezet. Op deze
plaats wil het bestuur hen allen heel hartelijk danken voor alles wat zij hebben gedaan.
Heeg, mei 2015
Namens het bestuur,
M.J.L. Jonkhart, voorzitter
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Jaarrekening over het boekjaar 2014

Balans

Resultatenrekening
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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 en 2014 bijzondere afwaarderingen plaatsgevonden, waarbij de
opbrengst van een 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 en € 78.450 in 2014. Deze gelden zijn gebruikt om alle
onderhandse leningen af te lossen en om de langlopende lening van ABN AMRO terug te
brengen tot € 90.000. Begin 2015 is deze laatst genoemde lening verder terug gebracht tot €
70.000. Een beperkt restant wordt nog als liquide middelen aangehouden en zal begin 2016
worden gebruikt om de lening van ABN AMRO verder terug te brengen.
Vorderingen, transitoria en liquide middelen
Alle vorderingen, transitoria en liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De
transitoria aan actief zijde bestaan per ultimo 2014 geheel uit vooruit betaalde
verzekeringspremies. De transitoria aan actief zijde per ultimo 2013 bestaan voor een bedrag
van € 34.117,70 uit vooruit gemaakte kosten voor het project Ligplaats Palingaak en voor een
bedrag van € 1.493,87 uit vooruit betaalde verzekeringspremies.
Achtergestelde lening
De achtergestelde lening betreft een lening van Stichting Bezoekerscentrum Traditionele
Scheepsbouw aan Stichting De Palingaak. De lening bestaat voor een bedrag ad € 67.500 uit
schenkingen die de Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Scheepsbouw ten behoeve van
de bouw van de palingaak heeft ontvangen en voor een bedrag ad € 20.000 uit eigen
middelen van de Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Scheepsbouw. De lening kent een
winstdelende rente die eerst op termijn opvorderbaar is. De lening dient fiscaal als eigen
vermogen te worden aangemerkt.
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 lening is opgenomen tegen nominale waarde. De oorspronkelijke hoofdsom
bedroeg € 200.000.
Kortlopende schulden
De kortlopende banklening betreft de debetstand onder een bij ABN-AMRO afgesloten
kredietfaciliteit met variabele rente. De totale faciliteit bedraagt € 25.000. De transitoria
bestaan voor een bedrag van € 551,00 uit nog aan de Stichting Bezoekerscentrum
Traditionele Scheepsbouw af te dragen bedragen (2013: € 343,50). Per ultimo 2013 omvatte
de transitoria mede een bedrag van € 4.000,00 aan ontvangen sponsorgelden voor het
project Ligplaats Palingaak.
Crediteuren en overige schulden
Crediteuren en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Omzet
De Omzet betreft de met de verhuur van het schip behaalde opbrengsten.
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Bijdragen aflossing aak
De Bijdragen aflossing aak betreffen de opbrengst van een in 2013 gestarte actie om de uit
de bouw van de palingaak resterende schulden zover mogelijk terug te brengen. Zie ook de
toelichting onder ‘vaste activa’.
Subsidie/donaties ligplaats
De post Subsidie/donaties ligplaats omvat de ten behoeve van het Project Ligplaats
ontvangen subsidies en sponsorgelden. Totaal werd voor een bedrag van € 6.105 aan
donaties voor dit doel ontvangen. Een bedrag van € 30.778 betreft een subsidie van de
Gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.
Overige baten
De Overige baten in 2013 bevatten voor een bedrag van € 3.000 de vrijval van een in het
verleden getroffen, maar nimmer gebruikte voorziening. Bij het huidige bestuursbeleid heeft
de voorziening geen functie meer.
Rentebaten en rentelasten
De rentebaten betreffen de ontvangen baten over banktegoeden en spaarrekeningen. De
rentelasten betreffen mede een bedrag van € 5.833,33 aan kosten voor vervroegde aflossing.
Afwaardering palingaak
Verwezen wordt naar de toelichting bij ‘vaste activa’.

Heeg, mei 2015
Het bestuur,
M.J.L. Jonkhart (voorzitter)
M.E. Meijs
W.A.J. van de Ven
H.B. Zetzema
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Lijst van bedrijven en personen die het onderhoud en de
exploitatie van de Korneliske Ykes II in 2014 ondersteunden

Bedrijven
Coop Gerritsma
De Backker
Eeuwe de Jong Scheepsmotoren
Jachtwerf Heeg
Jachtwerf P. Piersma
KPMG Meijburg
Kuiper Verzekeringen B.V.
Trip Advocaten & Notarissen

Heeg
Hommerts
Heeg
Heeg
Heeg
Rotterdam
Heerenveen
Leeuwarden

Lijfrenten
M.J.L. en C. Jonkhart – Koelma
S. Wijma

Huizen
Sint Maarten

Donateurs

Financiële ondersteuning aanleg ligplaats

Subsidiegevers
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Provincie Fryslân
Gemeente Súdwest Fryslân

Sponsors
Dorpsbelang Heeg
ING Goededoelenfonds
Jachtontwerp Gaastmeer
Jachtwerf P.P. Piersma
Ondernemersvereniging Heeg 2000
Stichting ANWB Fonds
Trip Advocaten & Notarissen

Heeg
Amsterdam
Gaastmeer
Heeg
Heeg
‘s-Gravenhage
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
Stichting Je Maintiendrai Fonds
Stichting Woudsend Anno 1816
Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Scheepsbouw
Stichting “Semper Friso”
Stichting Swaenenborgh

Leeuwarden
Leeuwarden
Woudsend
Heeg
Grou
Esch

Sponsors
Connexxion Holding N.V.
“De Saiter”
NPM Capital N.V.
Kemper en Van Twist Diesel BV
Staatsbosbeheer
Van der Reijd Groep
Van Wijnen Holding N.V.
Vreelandgroep Organisatie-adviseurs B.V.

Hilversum
Warten
Amsterdam
Dordrecht
Driebergen
Zwolle
Baarn
Baarn

Bogem B.V.
Chazzoz B.V.
Chestnut Corporate Finance
Eeuwe de Jong Scheepsmotoren
Fortis Bank Merchant Banking
Fakton B.V.
Jachtwerf P.P. Piersma
International Paint Ltd.
Koninklijke Bammens B.V.
KPMG Accountants
KPMG Meijburg
Kuiper Verzekeringen B.V.
Mammoet Holding B.V.
Meijs Makelaardij B.V.
MOKO B.V.
NOB Holding N.V.
Sars Houtbouw
Sendtex Investments B.V.
Trip Advocaten & Notarissen
Van Doorn Trust
Van Wees Waalwijk B.V.

Amsterdam
Epe
Schiphol
Heeg
Amsterdam
Rotterdam
Heeg
Londen
Maarssen
Amsterdam
Rotterdam
Heerenveen
Schiedam
Zeist
Den Haag
Hilversum
Utrecht
Rijssen
Leeuwarden
Blaricum
Waalwijk
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Geldgevers voor de bouw van de palingaak Korneliske Ykes II (vervolg)

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

Roodeschool
Amstelveen
Nijmegen
Heeg
Heeg
IJlst
Bilthoven
Gramsbergen
Gaastmeer
Heeg
Heeg
Heeg
Heeg
Amsterdam
Drachten
Nijkerk
Gameren
Heeg
Doorn
Helmond
Den Haag
Harlingen
Monnickendam
Heeg
Joure
Grou
Almere
Heeg
Sneek
Maarsbergen
Gaastmeer
Heerenveen
Amsterdam
Heeg
IJlst
Heeg
Heeg
Heeg
Grou
Heerenveen

Particulieren en vrijwilligers
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