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1.

Inleiding
Op 26-10-2017 bereikte ons het berichtvan het overlijden van Gerrit johannes de
Rijk, één van de oud vrijwilligers van de AMS 60 Bernisse. Gerrit heeft zich altijd
met hart en ziel ingezet voor onze oude dame, tot zijn gezondheid het helaas niet
meer toe liet. Wij wensen zijn vrouw en familie heel veel sterkte met het verwerken
van dit verlies en spreken onze dank uit voor de bewezen diensten die Gerrit voor
ons schip heeft gedaan.Het jaar 2017 was voor de Stichting een redelijk goed
jaar.Ons vaarschema voor 2017 zag er bijzonder goed uit. De Bernisse heeft inmiddels een grote bekendheid gekregen door ons actieve beleid op de verschillende sociale media. Hierdoor is de Bernisse een graag geziene gast op nautische evenementen in het binnen en buitenland. Zo waren er al vroeg in het jaar veel aanvragen
voor het bijwonen van evenementen met de Bernisse zelfs uit Frankrijk kwam een
verzoek. Zo was het evenement “Oostende voor Anker”een groot succes, mede
omdat het schip in België is gebouwd en ook voor de Belgische Zeemacht heeft gevaren. Verder zijn de evenementen “Vlaggetjesdag“ te Scheveningen,“Menheersedag”te Middelharnis en de Marine dagen in Den Helder bezocht. De
Marine dagen één van de meest spectaculaire en boeiende publieksevenementen,
georganiseerd door de Koninklijke Marine. Naar verwachting is dit driedaagse evenement door meer dan 150.000 mensen bezocht. Gelijktijdig met de Marinedagen
vond er nog een groot evenement plaats, namelijk Sail Den helder.En natuurlijk waren er ook schepen van “Het Varend erfgoed”, waartoe ook de Bernisse behoort.Ook de Vestingdagen te Hellevoetsluis waren druk bezocht. Ook de “Wereld
havendagen” te Rotterdam was een groot succes.Intern hebben we veel aandacht
besteed aan de openstelling van ons schip voor het publiek. Zo is de looproute aangepast en er is meer aandacht besteed aan de uitleg bij rondleidingen. Onze folders
zijn vernieuwd en door onze medewerkers op alle locaties van toeristische verblijven
op Voorne Putten en Goeree Overflakkee verspreid. We zijn volop bezig met een
beleid om sponsors meer bij ons schip en Hellevoetsluis te betrekken. Er is heel
hard aan de restauratie en het onderhoud van het schip gewerkt.
Van de gemeente Hellevoetsluis hebben wij de voorlopige toezegging gekregen voor
de subsidie aanvraag voor ons liggeld van 2018. Ons bestand van donateurs blijft
nu redelijk gelijk. Ondanks een paar opzeggingen zijn er ook weer nieuwe donateurs
bijgekomen. De werkdagen op woensdag zijn door de vrijwilligers druk bezocht wat
ook terug te zien is in het vele werk wat in 2017 is verricht aan boord.

2.

De Stichting
3

2.1

Naam en Statuten

De naam “Stichting tot Behoud van de AMS ms Bernisse” is ongewijzigd en ook in
de Statuten zijn geen wijzigingen aangebracht.
2.2

Het bestuur

Aan het begin van het verslagjaar bestond het bestuur uit 4 leden. Aan het eind van
2017 het bestond het bestuur uit 5 personen. Te weten:
Voorzitter,
Gerrit van Elst.
Secretaris,
Klaas de Wit.
Penningmeester, jan van Biene.
Bestuurslid, Bert Dalman.
Bestuurslid, Cor van Saarloos.
Op werkdagen is er altijd iemand van het bestuur aan boord voor de dagelijkse gang
van zaken en vragen van de bemanning.

2.3

Medewerkers

In 2017 hebben we helaas afscheid moeten nemen van een oudgediende die zich vele
jaren geheel vrijwillig heeft ingezet voor de Bernisse. Tevens zijn er aan aantal vrijwilligers weggegaan door verschillende omstandigheden. Gelukkig hebben er in 2017
ook weer nieuwe vrijwilligers aangemonsterd. Eind 2017 waren er 27 vrijwilligers. De
werkdagen worden druk bezocht.

2.4 Vergaderingen
In het verslagjaar is het bestuur 5 keer in een algemene en openbare vergadering
bijeen geweest op de volgende data:
17 januari2017, 21 februari2017, 11 april 2017, 29 augustus2017, 28 november
2017.
Vaste agendapunten vormden het financieel overzicht, de voortgang van het onderhoud en de te maken of gemaakte reizen.
Er zijn meerdere bijeenkomsten met de gehele bemanning gehouden.

2.5 Donateurs
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Eind 2016 is er een daling van het aantal donateurs geweest. In 2017 is dit aantal
weer gestegen. Doordat de Bernisse meer in de belangstelling is komen te staan
door onze nieuwe ligplaats, door de optimalisering van onze website en facebookpagina zijn er ook weer nieuwe donateurs bijgekomen. De medewerkers zijn per definitie eveneens donateur.
2.6 Sponsors
In het verslagjaar mochten we af en toe ondersteuning ontvangen van een aantal
bedrijven of instellingen die ons hetzij eenmalig hetzij vaker steunden met geld of
goederen. We zijn dank verschuldigd aan:




















3.

De Gemeente Hellevoetsluis die subsidie verleende voor het liggeld
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Schaepman lakfabriek
De firma Van Andel in Rotterdam
Jacobs Live Saving
Northrop Grumman
Machinefabriek Bolier in Dordrecht
Drukkerij A-twee in Waddinxveen die al ons drukwerk kosteloos verzorgde
Stentec Software Laptopnavigatie
Govers Spil notarissen in Capelle aan den IJssel
SDH vormgeving en webdesign
Ziber Software
PPG Protective & Marine coatings
Zeilmakerij de Blauwe Kap Hellevoetsluis
Olthof engine service B.V.
Den Bakker Hellevoetsluis
PIDDS Verenigde Arabische Emiraten
Oosters Metaal Stellendam
123 Stitch Oudenhoorn

Het schip

3.1. Onderhoud
Er zijn verschillende delen van de romp en opbouw vernieuwd door onze scheepstimmerlieden. In het schip zijn er hutten opgeknapt en is er weer het nodige aan
schilderwerk verricht. De Veegkamer is onder handen genomen en grondig opgeruimd wat meer ruimte heeft opgeleverd. Zo is aan stuurboord zijde bij de boeg een
heel stuk scheepshuid vernieuwd en het kluisgat opnieuw vastgezet. Ook de brugvleugels van de stuurhut zijn aangepakt. In de machinekamer is in 2017 hard gewerkt. Er is volop gesleuteld aan de verschillende systemen, zo is het hele lucht5

systeem nagezien en zijn sinds kort de ventilatoren vervangen door nieuwe ventilatoren.

3.2. Ligplaats
Dankzij de gemeente Hellevoetsluis zijn we nu verzekerd van een schitterende ligplaats voor ons schip. In 2017 hebben we veel aanloop gehad van het publiek. De
naam van ons schip is meerdere keren in de streekkranten gekomen.
De samenwerking met de gemeente is bijzonder goed te noemen en er is ook regelmatig contact met de verschillende medewerkers van de gemeente Hellevoetsluis.
3.3. Vaartochten en evenementen
In 2017 zijn er naast de vaartochten genoemd in de inleiding, ook de navolgende
evenementen geweest, waaraan wij hebben deelgenomen.







4.

NL Doet.
De vestingcode.
De Vestingdagen van Hellevoetsluis.
In het museum seizoen is de Bernisse regelmatig open gesteld voor publiek.
Wild op de wallen.
In 2017 hebben we met inbegrip van alle bezochte evenementen 6459 bezoekers aan boord gehad.

Financiën
Dankzij sponsoring en de giften van de donateurs kan onze stichting bestaan. De
verslagen van de penningmeester treft u als bijlage bij dit verslag
4.1. Jaarrekening
4.2. Balans

5.

Tot slot
Het jaar 2017 is wederom een veelbewogen jaar geweest voor de Bernisse en haar
bemanning. Veel veranderingen zowel positief als negatief. De bemanning van de Bernisse heeft in 2017 laten blijken tegenslagen aan te kunnen De toekomst voor de
Bernisse ziet er goed uit. Voor 2018 zijn we al door verschillende organisaties van
grote nautische evenementen gevraagd om deel te nemen met de Bernisse aan diverse evenementen.
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Op naar een mooi en vooral varend 2018.

Vastgesteld te Hellevoetsluis op 2 januari 2018,
Het bestuur van de Stichting tot het behoud van de AMS ms Bernisse,

Gerrit van Elst, voorzitter
Klaas de Wit, secretaris
Jan van Biene, penningmeester
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