Beleidsdocument 2016-2018
Doelstellingen
- Zo breed mogelijk publiek binnen en buiten de provincie Fryslân kennis laten maken met de
palingaak en de historie van de palinghandel vanuit Súdwest Fryslân op Londen
- Optimale inbedding in de gemeenschap van Heeg en omgeving
- Uitbreiden van de kring van vrijwilligers
- Uitbreiden van de kring van donateurs en sponsors
- Vernieuwing bestuur met meer lokale bestuursleden
- Afbouwen van de schuldenlast van de Stichting
- Opbouwen fonds voor groot onderhoud
Activiteiten
- In de vaart houden van de Korneliske Ykes II
- Deelname aan publieksevenementen met de Korneliske Ykes II aan evenementen binnen en
buiten de provincie Fryslân
- Avondvaarten vanaf de vaste ligplaats in Heeg met een zo groot mogelijk aantal opstappers
- Bevorderen groepsvaarten voor gezinnen en bedrijven
- (Her)uitgave van een geactualiseerde versie van het boek over de Korneliske Ykes II en de
geschiedenis van de palinghandel
- Wervingsactiviteiten voor nieuwe vrijwilligers, donateurs en sponsors
Publiciteit
- Handouts voor diverse doeleinden (bijsluiten bij mailings/correspondentie, uitreiken aan
bezoekers en opstappers, verspreiding via VVV en andere publiekscentra)
- Nieuwsbrieven per email
- Gerichte mailings
- Actualiseren website
- Inzetten social media: Facebook, Twitter
- Artikelen en nieuws items via de traditionele media
- Waar geëigend: deelname aan beurzen
Avondvaren
- Jaarlijks mei t/m september, buiten het seizoen 1x per week, hoogseizoen 2x per week, indien
mogelijk 3x per week
- Aanmelding deelname aan avondvaarten via de VVV continueren

Deelname aan evenementen
- Bijwonen zoveel mogelijk publieksevenementen
- Zowel binnen als buiten de provincie Fryslân
- Aansluiten bij de diverse botter evenementen langs de Randmeren
Dag- en avondtochten met groepen
- Groepstochten voor gezinnen en bedrijven ‘op maat’ met betaalbare prijsstelling
- Vaarten met sponsors
Financiering
- Inkomstenbronnen: donaties (particulier en bedrijfsleven), sponsoring, kostenvergoedingen,
opbrengsten betaald varen binnen de kaders van de ANBI regelingen
- Financieringsactie onder bestaande en nieuwe geldgevers om de resterende schulden af te
lossen

