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1. Korte historie van de Botter EB25
Uit de gegevens in het Nationaal Register Varende
Monumenten blijkt dat de EB25 in het jaar 1895 is
gebouwd op de werf van Kuikhoven. Het is een
zuidwalbotter van eikenhout met de afmetingen:
12 x 4,0 x 0,7 m. Bouwwijze karveel.
De eerste eigenaar was Willem Petersen Czn uit
Harderwijk. Hij heeft onder het nummer HK 38 met de
botter tot het jaar 1937 gevist op de Zuiderzee.
Siemen Goossensen [1892-1984] heeft de botter in
dat jaar 1937 gekocht van Willem Petersen Czn voor
270 gulden en het registratienummer EB25
overgenomen.
Hij heeft enige tijd daarna een motor laten inbouwen. Een 15 pk T-Fordmotor die later vervangen
is door een Chevroletmotor. Siemen Goossensen heeft de botter ingezet voor de visserij tot het
jaar 1956.
De EB25 is daarna overgegaan naar:
J.A.F. Backer uit Breukelen 1956 - 1960
Dr. Zylker uit Waarderburg 1960 - 1974
Henk Zomer uit Amsterdam 1974 - 1990
Stichting tot Behoud van de Botter EB25- Monnickendam 1990 tot heden.
Huidige ligplaats: Monumentenhaven/gemeentehaven Spakenburg; ligplaatsnr. B 41,
tegenover de historische Visafslag

2. Doel van de Stichting tot behoud van de Botter EB25
Wij streven naar een actief behoud van de botter EB25. Verder willen we een zo breed mogelijk
publiek kennis laten maken met de EB25, haar historie, het onderhoud en het gebruik van het
schip. Hierdoor krijgt het publiek ook een beter doorleefd beeld van de historie van de visserij op de
Zuiderzee en het belang van het behoud van dit schip.
Wij bereiken dit o.a. door:
● het schip op een historisch verantwoorde wijze zo goed mogelijk te onderhouden en in de
authentieke staat te houden;
● lidmaatschap van “de Vereniging Botterbehoud”;
● deelname aan zoveel mogelijk evenementen voor botters en andere historische
visserijvaartuigen;
● in het vaarseizoen met opstappers te varen tegen een kleine vergoeding;
● via de nieuwe media zoveel mogelijk van de oude gebruiken, het onderhoud en het varen met
de EB25 te delen via tekst en beelden;
● de Vrienden van de EB25 en anderen als vrijwilliger te betrekken bij het onderhoud van en het
varen met het schip.

3. Plannen voor de komende 5 jaar
In het voorjaar van 2013 zijn op de werf van de Stichting tot Behoud van Elburger Botters die
reparaties uitgevoerd die nodig waren om in de zomer van 2013 met publiek te kunnen varen.
De zwaardbolder aan stuurboord is vervangen, beide zwaardophangingen zijn verstevigd, de mast
is een kwartslag gedraaid en de ergste lekkages zijn verholpen.
Terwijl de EB25 in Elburg bij de Hellege op de helling lag om deze werkzaamheden uit te voeren, is
tevens een grote schouw uitgevoerd door botterexpert Henk van Halteren van Scheepswerf
Nieuwboer te Spakenburg.
Op basis van deze schouw is een restauratieplan geschreven voor de komende jaren.
Grote restauratiewerkzaamheden die op korte termijn uitgevoerd moeten worden:
Vervangen van het vlak, inclusief leggers, oplangers en knieën, vervangen van de kimgangen,
reconstructie van de ruimen.
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Afhankelijk van het succes van onze fondsenwerving passen we de snelheid en volgorde van de
restauratiewerkzaamheden aan. De kosten van deze noodzakelijke restauratiewerkzaamheden
belopen een € 50-60.000.
Onze officiële status van historisch “varend erfgoed” willen we nog nadrukkelijker inzetten om
kennis van het botterverleden actief te verspreiden. Om met name het verleden uit de begintijd van
de EB25 zo natuurgetrouw mogelijk te laten herleven, zullen we onderzoeken of het mogelijk is om
een elektromotor in te bouwen. Hiermee kan motorkracht naast het zeilen worden bijgezet, zonder
dat dit geluidshinder en milieuhinder oplevert.
Om de fondsenwerving te vergemakkelijken, is in 2013 de ANBI-status aangevraagd.

4. Activiteiten
Elke dinsdagavond wordt er met opstappers gevaren.
Wij bezoeken zoveel mogelijk botterdagen en jaarlijkse evenementen. Al jaren staan vast op het
programma: Elburg, Huizen, Spakenburg, Almere, Muider Hardzeildagen.
De komende jaren gaan we naast onze vaste activiteiten in Huizen ook activiteiten in Almere
ontplooien. Inmiddels hebben wij vaste ligplaats gekozen in Spakenburg; en daar samenwerking
gezocht met een lokale botterstichting.
Door middel van deze activiteiten voldoen we aan de doelstelling van de stichting, en genereren we
inkomsten voor de restauratie.
We berichten over onze activiteiten op: www.eb25.nl, https://www.facebook.com/BotterEb25
In 2013 zullen we ook de gedrukte media gaan benaderen.

5. Verwerving
Het bestuur stelt zich ten doel de middelen van de Stichting uit te breiden door middel van
● donaties
● sponsorgelden
● verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
● inkomsten uit de activiteiten met de EB25
● overige baten.

6. Beheer
Gelden worden beheerd door de penningmeester. De Stichting heeft als kosten:
Bankkosten
Inschrijving KvK
Bestuurskosten.
Deze vormen samen minder dan 10% van de binnenkomende gelden.
Het bestuur vergadert minstens 2 keer per jaar om gezamenlijk het beleid te bepalen en eventueel
bij te sturen. Alle middelen worden aangewend voor lopend onderhoud en restauraties.
De bestuursleden van de stichting genieten geen vergoeding bij de uitoefening van hun functie.
Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van reis- en verblijfskosten bij evenementen.
Bij toetreding tot het bestuur leggen zij € 4.500 in om er zeker van te zijn dat lopende kosten
afgedekt zijn.
Mocht de Stichting onverhoopt opgeheven worden, dan wordt de botter en een eventueel overschot
na voldoen van alle verplichtingen ter beschikking gesteld van een Stichting die als doel heeft één
of meerdere botters in stand te houden, en Anbi-status geniet.

3/3

