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1. Bestuur.	  

• Er	  heeft	  in	  2020	  een	  	  bestuurswisseling	  plaatsgevonden	  .	  De	  penningmeester	  M.	  
Westerberg	  is	  per	  1	  september	  2020	  afgetreden.	  	  J.	  Uithof	  heeft	  zijn	  taak	  overgenomen.	  
Het	  bestuur	  is	  in	  dit	  jaar	  12	  keer	  bij	  elkaar	  geweest	  en	  vergadert	  elke	  drie	  weken,	  
behalve	  in	  de	  vakanties.	  Vanaf	  maart	  2020	  vinden	  de	  vergaderingen	  vanwege	  de	  corona	  
digitaal	  plaats.	  

• De	  Vrienden	  Van	  de	  Jonathan	  is	  als	  commissie	  geïnstalleerd	  onder	  voorzitterschap	  de	  A.	  
Glaser.	  De	  commissie	  valt	  direct	  onder	  het	  bestuur	  van	  onze	  stichting,	  waarbij	  de	  heer	  E.	  
Ebbelink	  namens	  het	  bestuur	  zorg	  draagt	  voor	  de	  goede	  verbinding	  en	  communicatie	  
tussen	  de	  commissie	  en	  het	  bestuur.	  

• De	  ANBI-‐status	  wordt	  aangevraagd.	  Daarvoor	  is	  het	  nodig	  dat	  er	  een	  wijziging	  komt	  in	  de	  
statuten	  van	  de	  stichting.	  De	  aangepaste	  statuten	  zijn	  notarieel	  vastgelegd.	  	  

• Er	  zijn	  twee	  nieuwe	  ambassadeurs	  voor	  de	  stichting	  geïnstalleerd	  :	  de	  heer	  E.	  Zwitser	  en	  
mevrouw	  I.	  Tietema.	  De	  oud	  burgemeester	  van	  Zwolle	  de	  heer	  HJ.	  Meyer	  heeft	  zich	  terug	  
getrokken	  als	  beschermheer	  vanwege	  zijn	  pensionering.	  	  

2. Communicatie	  

De	  nieuwsbrief	  is	  vijf	  keer	  uitgekomen	  en	  1	  keer	  per	  maand	  is	  er	  een	  nieuw	  bericht	  op	  
Facebook	  geplaatst.	  Er	  is	  besloten	  om	  een	  informatie	  film	  te	  laten	  maken	  waarop	  staat	  
weergegeven	  hoe	  het	  schip	  in	  2021	  vaartochten	  kan	  gaan	  maken	  met	  de	  doelgroep	  binnen	  
het	  corona-‐protocol	  pleziervaartuigen.	  Dit	  is	  mogelijk	  gemaakt	  door	  een	  	  financiële	  bijdrage	  
van	  de	  provincie	  Overijssel.	  

3. Vrijwilligers.	  

Het	  bestand	  van	  vrijwilligers,	  die	  werken	  aan	  de	  ombouw	  van	  het	  schip,	  is	  verminderd	  	  met	  4	  
vanwege	  de	  corona	  uitbraak.	  Het	  werk	  aan	  het	  schip	  blijft	  doorgaan	  en	  vraagt	  om	  een	  
aangepaste	  veilige	  aanpak.	  De	  vaarploeg	  bestaat	  uit	  voldoende	  schippers	  en	  matrozen	  	  om	  
de	  geplande	  reizen	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  Door	  corona	  zijn	  de	  zeven	  geplande	  reizen	  in	  2020	  
niet	  doorgegaan.	  	  Het	  walteam	  is	  aangevuld	  en	  is	  daarmee	  ook	  op	  voldoende	  sterkte	  	  om	  de	  
reizen	  te	  faciliteren.	  In	  december	  hebben	  alle	  vrijwilligers	  een	  kaasplankje	  ontvangen	  op	  de	  
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dag	  van	  de	  vrijwilligers	  	  (7	  december)	  als	  blijk	  van	  waardering	  voor	  hun	  inzet	  in	  het	  afgelopen	  
jaar.	  	  

4. Reizen	  

Er	  zijn	  geen	  	  betaalde	  vaartochten	  uitgevoerd	  vanwege	  de	  corona.	  Eén	  reis	  	  is	  doorgezet	  naar	  
2021	  en	  met	  zes	  klanten	  wordt	  gesproken	  over	  het	  doorzetten	  van	  de	  in	  2020	  geplande	  
vaartochten	  naar	  2021.	  

5. Acquisitie	  

De	  vaartochten	  en	  	  de	  mogelijkheid	  om	  aan	  boord	  van	  de	  Jonathan	  te	  vergaderen	  worden	  
vermeld	  in	  de	  eigen	  losse	  folder,	  op	  de	  eigen	  website	  en	  via	  het	  reisbureau	  Buitengewoon	  
Reizen	  in	  Zwolle.	  Zij	  verzorgen	  naast	  de	  boekingen	  van	  onze	  vaartochten	  ook	  de	  
vergaderingen.	  	  Er	  zijn	  meerdere	  instellingen	  bezocht	  om	  persoonlijk	  contact	  te	  leggen.	  Voor	  
2021	  worden	  er	  nieuwe	  meerdaagse	  vaartochten	  ontwikkeld	  door	  een	  aantal	  schippers	  die	  
werken	  als	  vrijwilligers	  bij	  onze	  stichting	  .	  	  Deze	  kunnen	  gebruikt	  worden	  in	  overleg	  met	  de	  
klant-‐organisaties.	  

6. Ligplaats	  

We	  hebben	  van	  de	  gemeente	  Zwartewaterland	  de	  toezegging	  gekregen	  dat	  we	  in	  2021	  de	  
Grintwal	  in	  Hasselt	  kunnen	  beschouwen	  als	  de	  vaste	  ligplaats	  voor	  het	  schip	  de	  Jonathan.	  

7. Ombouw	  roef.	  

De	  roef	  (	  het	  verblijf	  van	  de	  schipper	  en	  bemanning)	  in	  het	  schip	  is	  als	  laatste	  onderdeel	  van	  
de	  ombouw	  van	  het	  schip	  dat	  aangepakt	  wordt.	  	  Er	  is	  een	  begroting	  van	  de	  kosten	  en	  een	  	  
financieringsplan	  gemaakt	  dat	  zorgt	  voor	  een	  basis	  waarop	  de	  noodzakelijke	  uitgaven	  gedaan	  
kunnen	  worden.	  De	  uitvoering	  van	  de	  ombouw	  vindt	  zoveel	  mogelijk	  plaats	  door	  de	  
vrijwilligers	  ondersteund	  door	  betaalde	  professionals	  van	  enkele	  bedrijven.	  Doordat	  de	  
vrijwilligers	  vanwege	  de	  corona	  minder	  ingezet	  konden	  worden,	  hebben	  we	  meer	  een	  
beroep	  moeten	  doen	  op	  de	  betaalde	  professionals.	  Vanuit	  het	  bestuur	  is	  A.Akkerman	  de	  
projectcoördinator.	  De	  start	  van	  de	  werkzaamheden	  aan	  de	  roef	  was	  in	  oktober	  2019	  en	  zal	  	  
in	  maart	  2021	  zijn	  afgrond.	  
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8. 	  Financiën.	  

Donaties	  door	  fondsen,	  sponsoring	  door	  bedrijven	  en	  giften	  van	  particulieren	  staan	  vermeld	  
in	  de	  jaarrekening	  2020.	  

Zwolle,	  4	  januari	  2021.	   	   Jan	  van	  Popta	  (	  secretaris)	  

Goedgekeurd	  op	  6	  januari	  2021.	  

	  

A.	  Akkerman	  (voorzitter)	  

J.	  Uithof	  (penningmeester)	  


