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Beschrijving werkwijze van Stichting De Zeeland
Het in goede staat en als varend erfgoed voor nu en toekomstige generaties
behouden van de klassieke, volledig houten zeilkotter ‘Zeeland’ en het verrichten van
al wat hiermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van fondsen, onder meer
door het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten op en rond het
schip. Door de Zeeland op maritieme manifestaties, tijdens evenementen in de
thuishaven of elders, toegankelijk te maken voor en zo breed mogelijk publiek,
kunnen jong en oud kennis nemen en in fysiek contact komen met dit nog
springlevend stuk varend en zeilend erfgoed.
Het bestuur van de stichting komt regelmatig, tenminste twee maal per jaar bijeen. In
deze vergadering worden de uitgangspunten van beleid, sponsorwerving,
communicatiebeleid en plannen voor de komende periode besproken.
In het voorjaar wordt tevens een vergadering belegd met acht zogenaamde
hoofddonateurs, dat zijn een achttal begunstigers, die zich ieder afzonderlijk bereid
hebben verklaard - voor een periode van vijf jaar, jaarlijks ten minste €500,-- ,
respectievelijk € 1000,- aan de stichting te doneren. Met deze vooraanstaande
donateurs worden bij die gelegenheid eveneens de uitgangspunten van beleid,
fondsenwerving en de belangrijkste plannen voor het voorliggende vaarseizoen
bediscussieerd.
De stichting heeft geen winstoogmerk, exploiteert geen onderneming. Noch treedt zij
in concurrentie met een andere onderneming.
Het vermogen van de stichting wordt in haar geheel aangehouden, dan wel
aangewend ten behoeve van de realisatie van haar doel. In de praktijk betekent dit
dat nagenoeg alle fondsen worden aangewend ten behoeve van gepland onderhoud,
schilderwerk, reparatie, uit het water lichten, noodzakelijke vervanging en alle
hiermee verband houdende werkzaamheden. Overige fondsen worden aangewend
ten behoeve van secondaire voorzieningen als liggeld, verzekering e.d.
Het vermogen van de stichting wordt overwegend verkregen uit fondsenwerving en
incidentele schenkingen.

Activiteiten
De afgelopen jaren heeft de Zeeland diverse grote maritieme manifestaties (Sail
Amsterdam, Sail Harlingen, Oostende voor Anker, Scheveningen Regatta, Volvo
Ocean Race) bezocht, alsmede wat kleinschaliger evenementen. Ook heeft de
stichting zelf verschillende evenementen georganiseerd met het oog op het werven
van donateurs, onder meer in Amsterdam, Muiden en Scheveningen. Op deze wijze
kon een aanzienlijk aantal geïnteresseerden (ook jeugdigen) kennis maken met het
schip, de stichting en haar doelstellingen.

In 2016 verscheen in een jubileumboek van de Koninklijke Nederlandse Zeil- en
Roeivereniging Muiden een groot artikel over de eerste trans-Atlantische tocht van de
Zeeland in de jaren 70 van de vorige eeuw. Aan de hand van dat artikel (en met hulp
van de KNZRV) konden verschillende voormalige eigenaars van het schip, of hun
nabestaanden, worden opgespoord.
In augustus 2018, 2019 en 2020 zijn succesvolle reünies georganiseerd voor
verschillende oud-eigenaars en hun verwanten. Oogmerk was onder meer om onder
deze potentiële donateurs - van wie vanzelfsprekend verwacht mocht worden, dat ze
het schip een warm hart toedragen - nieuwe (hoofd)donateurs te werven.

Activiteiten 2019
In 2019 werden vervolgens in lijn met bovenstaande uitgangspunten opnieuw
verschillende activiteiten georganiseerd met het oog op het werven van nieuwe
donateurs en het onderhouden van de relaties met bestaande donateurs.
•

Zo werd in mei van dat jaar in Muiden een bijeenkomst met presentaties en
een diner georganiseerd voor een 20 man grote groep met het oog op
sponsorwerving.

•

In juni werd een ontvangst georganiseerd in Amsterdam Marina voor een
kleine groep donateurs.

•

In juli werd voor de vaste donateurs een week georganiseerd waarin zij naar
eigen keuze op en af konden stappen, tijdens een vaartocht door Nederland
en België.

Activiteiten 2020-2021
Voor de zomer van 2020 was het voornemen als lid van Stichting Kotterzeilen en
Kotterbehoud (SKZ) opnieuw deel te nemen aan Sail Amsterdam 2020 om - net als
tijdens eerdere afleveringen van SAIL- tussen de zusterkotters in de IJhaven van
Amstersterdam door middel van openstellingen, ontvangsten, presentaties en
bezichtigingen fondsen te werven en donateurs aan te trekken.
Zoals bekend werd het evenement SAIL 2020 door de Covid-19-pandemie in zijn
geheel afgelast. Juist van deze gelegenheid hadden wij hoge verwachtingen met
betrekking tot de primaire doelstellingen van de Stichting, namelijk het toegankelijk
maken van het schip voor en zo breed mogelijk publiek, het werven van fondsen en
natuurlijk het interesseren voor de stichting van nieuwe donateurs.
In 2020 is Stichting De Zeeland dus niet tot nauwelijks in staat geweest haar
gebruikelijke activiteiten te ontplooien en hetzelfde geldt in feite voor 2021, toen door
het voortduren van de pandemie ernstige beperkende maatregelen golden voor het
organiseren van activiteiten op en rond het schip.
•

Wel kon in de zomer van 2020 en 2021 de jaarlijkse (hoofd)donateurs-week
worden georganiseerd, alsmede een wat kleinschaliger reünie met oudeigenaren in Enkhuizen en IJmuiden.

Het bestuur veronderstelt met deze activiteiten steeds extra inkomsten te genereren,
bovenop de nu reeds gegarandeerde bijdragen.
De activiteiten hebben verschillende begunstigers opgeleverd. Het voornemen is de
komende jaren op dezelfde wijze donateurs te werven. Hoop en verwachting is dat in

2022 geen beperkende maatregelen omtrent corona meer van kracht zullen zijn,
zodat we onze activiteiten kunnen hervatten.
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