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Inleiding 
Het bestuur van de stichting Jatrie biedt u haar vijfde jaarverslag aan. Dit verslag beschrijft de 

belangrijkste gebeurtenissen van het kalenderjaar 2017. 

 
Pieter Uitermark      Jacob Schoonhoven 
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Bestuurssamenstelling en bestuursactiviteiten 
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2017 is de volgende: 

Voorzitter  Jaap Duit   Secretaris  Helen Kämink 
Penningmeester Wijte ten Cate   Lid   Gerard Bruining 
Lid   Harm de Graaf   Lid   Jaap Huberts 
Lid   Jan Overduin 
In 2017 vonden er geen bestuurswisselingen plaats. 

Het bestuur vergaderde op 16 maart en 19 oktober.  

In maart werden het jaarverslag en het financieel verslag 2016 vastgesteld en goedgekeurd. Tevens 
stelde het bestuur de zgn. vrijwilligersverklaring vast welke van toepassing zal zijn voor de bij de 
stichting betrokken vrijwilligers. De stichting is in het bezit van de voor deze verklaring noodzakelijk 
ANBI-status. In deze vergadering werd eveneens besloten om advies in te vragen m.b.t. de museale 
inrichting.  

In oktober stelde het bestuur een reglement vast m.b.t. de verhuur van het schip. M.b.t. het al of niet 
verplicht dragen van een reddingsvest is afgesproken dat de schippers van het bestuur van de 
stichting een schriftelijke verklaring krijgen dat ze gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid voor schade 
tijdens een vaartocht. Wettelijk is verplicht dat er voor elke opvarende een zwemvest beschikbaar 
moet zijn, maar dat het dragen ervan niet verplicht te stellen is. 

Vrijwilligersteam 
Bij de uitvoering van de conserverings- en restauratiewerkzaamheden zijn, naast de bestuursleden 

Gerard Bruining, Jaap Duit en Jaap Huberts, een aantal vaste vrijwilligers betrokken: Jelle Bartelds 

(schipper-stuurman), Rolf Broekhuizen (hout en metaal), Take de Haan (hout- en schilderwerk), Toon 

van der Heijden (schipper-stuurman), Jacob Schoonhoven (hout, metaal en motorrevisie), Pieter 

Uitermark (metaal en motorrevisie), Koos Woudberg (hout, metaal en motorrevisie) en Johan en 

Christiaan van Walenburg. Johan en Christiaan zijn vader en zoon en allebei schipper. Johan en Toon 

zijn in het bezit van het zgn. Rijnpatent, het hoogste vaarbewijs voor de Noordwest-Europese 

binnenwateren. Richard Kremer stopte als vrijwilliger. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Als stichting 

prijzen we ons gelukkig met het feit dat we kunnen beschikken over zeer ervaren schippers. 
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Website 
Ook dit jaar publiceerden we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de restauratie op onze 
website www.jatrie.nl Het beheer was wederom in handen van Jaap Huberts. 

Fondsen  
Het afgelopen jaar hebben we voor de financiering van de restauratie en de museale inrichting geen 

fondsen aangeschreven. De dit jaar uitgevoerde werkzaamheden konden middels de aanwezige 

reserves bekostigd worden. 

Ondersteuning 
Ook in 2017 heeft een aantal bedrijven steun verleend aan de uitvoeren van de werkzaamheden. Het 

gaat om de volgende bedrijven uit Stadskanaal: Aannemersbedrijf Bruining BV, Boiten Techniek, Glas 

Ockels BV, Kroon BV, Verfzaak Muller, Velgsib BV, Grooten Interieur, de Vaarhandel en Houthandel 

Noorlag, allemaal bedrijven die gereedschappen en materialen tegen gereduceerde prijzen of soms 

gratis beschikbaar hebben gesteld.  

Het bedrijf Interstreambarging BV, marktleider binnenvaartbevrachtiging te Geertruidenberg, schonk 

onze stichting twaalf reddingsvesten. 

Stefan en Freija van der Veen, eigenaren van het motorschip “Tubantia”, stelden een marifoon 

beschikbaar. Voor het gebruik van de marifoon werd door het Agentschap Telecom een 

zendvergunning afgegeven nadat de marifoon was gekeurd.  

De contacten met Interstreambarging en de familie van der Veen kwamen tot stand via Toon van der 

Heijden, een van onze schippers. 

Restauratie en inrichtingswerkzaamheden  

De restauratiewerkzaamheden aan en in het schip zijn dit jaar zo goed als afgewerkt. Take de Haan 

legde de laatste hand aan het roefje en dat betrof met name het schilderwerk.  

 

M.b.t. het vooronder is besloten om deze zoveel mogelijk in de staat te laten van voor 2008. Dat 

betekent dat er nog wel het nodige timmerwerk uitgevoerd moet worden aan de wanden, de twee 

bedsteden, de kettingkast, de trap en het plafond. Aan deze onderdelen moet ook nog het nodige 

schilderwerk verricht worden. De verlichting was al aangepast. Deze werkzaamheden zijn gepland 

voor het voorjaar van 2018.  

 

De sloep is afgelopen voorjaar opgehaald. Deze lag nog op het terrein bij Schutte Metaal. De sloep is 

schoongemaakt en moet waar de roest teveel heeft toegeslagen op enkele plekken nog worden 

uitgestukt. Met het bedrijf Dubex te Stadskanaal is afgesproken dat het sloepje daar gestraald kan 

worden. Helaas is het bedrijf begin 2018 failliet gegaan. We zoeken een andere oplossing. Het sloepje 

zal na restauratie een plek krijgen aan de voorzijde op de luikenkap.  

 

 

http://www.jatrie.nl/
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De entreetrap aan de voorzijde van het schip is verplaatsbaar zodat het schip zowel aan de 

stuurboordzijde of de bakboordzijde afgemeerd kan worden. Om het verplaatsen van de zware 

houten trap te vergemakkelijken is aan de onderzijde een constructie aangebracht waardoor de trap 

verrijdbaar is. Oude vliegtuigtrappen hebben als inspiratiebron gediend. 
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De entree en het ruim zijn door een wand afgescheiden. In deze wand zijn twee schuifdeuren 

aangebracht. De wand is grotendeels in glas uitgevoerd. Op de glaspanelen van de twee schuifdeuren 

zijn door Glas Ockels vervaardigde transparante afbeeldingen van Harm Davids en de Jatrie anno 

1930 aangebracht: een idee van Jaap Huberts. De wand is een verfraaiing van het ruim. Het voordeel 

is ook dat er van buiten geen koude luchtstromen het ruim meer kunnen bereiken.  

 

Het afgelopen jaar is weer het nodige schilderwerk verricht. De stuurhut is na een grondige 

schuurbeurt weer in de lak gezet. De buitenzijde van het schip is eveneens vanaf de waterlijn 

geverfd. Aannemingsbedrijf Krans te Nieuw Buinen stelde voor deze werkzaamheden een ponton 

beschikbaar. 

 

Een oude wens is de takelmast. De mastkoker is aanwezig op het voordek. De lier op het voordek kan 

een mast optrekken en laten zakken. Alleen beschikken we op dit moment niet over de financiele 

middelen om een 2e hands takelmast te kopen of zelf een nieuwe te produceren. 

 

Certificaat Van Onderzoek (CVO) 

Om in de toekomst met het schip te kunnen varen waarbij tevens voldaan wordt aan de 

voorwaarden van de verzekeraar is een CVO nodig. In Europees verband worden per 2018 

nieuwe eisen gesteld aan het varen met schepen langer dan 25 meter, eisen welke tevens 

van toepassing zijn op historische schepen. Eind 2015 heeft een inspecteur in opdracht van 

de verzekeraar de Jatrie geschouwd en een verbeterrapport opgesteld. Dat leverde een lijst 

op met in totaal 44 aanpassingen. We hebben bijna twee jaar gewerkt aan dit verbeterplan, 

steeds in de wetenschap dat we niet over ruime middelen beschikten om alles te realiseren. 

Dat deed een beroep op onze creativiteit. Afgelopen voorjaar stelden we vast dat het 

merendeel van de punten waren uitgevoerd. M.b.t. de eis om apparatuur aan boord te 

hebben waarmee niet alleen radiografisch gecommuniceerd kan worden maar tevens het 

schip gelokaliseerd kan worden, hadden we vragen richting de inspectie en de verzekeraar. 

Na enig aandringen kwam er een antwoord en een andere dan we hadden verwacht. De 

Jatrie moest volgens de inspecteur opnieuw in dok voor een onderwatervlakkeuring omdat 

de goedkeuringstermijn van twee jaar was verstreken. Dit gaf de nodige reuring. Na overleg 

met de hoofdinspecteur Peter Voerman werd door deze besloten dat hij zelf de Jatrie zou 

komen keuren en dat ter plekke zou worden bekeken of we alsnog in dok zouden moeten, 

met alle forse kosten ten gevolge. Op 2 augustus werd de keuring uitgevoerd en we zijn met 

glans geslaagd voor het examen. Zelfs een proefvaart achtte de hoofdinspecteur niet nodig 

nadat onze machinisten De Brons hadden gestart. Met aan boord de Rolls Royce onder de 

oude scheepsmotoren was dat niet nodig, aldus de beste man. Alle door ons uitgevoerde 

verbeterpunten werden goedgekeurd en hij verrichtte ter plekke de vlak- en diktemeting. 

Droogdok Groningen had uitstekend werk verricht. Tot en met 2022 hoeft de Jatrie niet in 

dok voor een onderwatervlakkeuring. Overigens de invoering van de nieuwe Europese eisen 

was in de tussentijd met een jaar uitgesteld: per 2019 dus. Men was vergeten om ons 

daarover te informeren. 
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De Brons 
Onze machinisten Koos en Jacob zijn over de gehele linie tevreden over de prestaties van De Brons. 

Maar dat wil niet zeggen dat de motor optimaal draait. Hij gebruikt teveel olie en dat ligt zo goed als 

zeker aan het feit dat van in elk geval één cilinder de zuigerveren slijtage vertonen.  Het beste zou 

zijn om De Brons geheel te reviseren. En dat kost niet alleen veel tijd maar ook klauwen met geld.  

Helaas dragen we niet alleen tijdens het varen in negatieve zin bij aan het lokale milieu. Een koude 

Brons produceert voordat hij warm is een beetje rook . Maar we hebben ook vrijwilligers aan boord 

die om de kachel tijdens een koude dag snel warm te stoken een beetje diesel gebruiken. Enkele 

lokale middenstanders werden daar niet vrolijk van. Bijkomend voordeel was wel weer dat men er 

achter kwam dat de Jatrie geen eigendom is van de gemeente, laat staan dat deze gemeente het 

project subsidiair ondersteunt.  

 

  Koos Woudberg     Jacob Schoonhoven 

Ligplaatsperikelen 

Het bestuur van het SHC wil het schip, na voltooiing van de restauratie, bij voorkeur nog 

steeds afmeren bij de 1e Afdraai, dichtbij het SHC. Ooit was er de hoop dat er een plek zou 

vrijkomen door vertrek van een van de woonschepen, maar door verkoop veranderde het 

schip van eigenaar. Er is te weinig ruimte voor vier schepen en dus blijven we zoeken naar 

een passende ligplaats in de buurt van het SHC. Een ligplaats moet wel voldoen aan enkele 

eisen zoals het beschikken over walstroom en bij voorkeur aansluiting op het riool. Het 

afgelopen jaar meerden we het schip geruime tijd af aan de Hoofdkade 145, bij Gerard 

Bruining. Na het vaarseizoen en gedurende de winterperiode hebben we het schip samen 

met de Dieverdoatsie afgemeerd in het centrum van Stadskanaal, nabij de Eurobrug. Beide 

schepen zijn begin december met door de middenstand beschikbaar gesteld materiaal in de 

feestverlichting gezet. 
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Vaar- en overige activiteiten 

Ook het afgelopen jaar zijn er meerdere activiteiten uitgevoerd. Op zaterdag 1 april werd de 

De Brons , na een  winterslaap van enkele maanden, weer tot leven gewekt. Het reisje was 

vrij kort. Vanaf de Eurobrug naar de Gasselternijveensemond, aldaar zwaaien, om vervolgens 

zuidwaarts te varen en af te meren aan de Hoofdkade 145, bij Gerard. Tot begin mei werden 

nog een aantal klussen aan boord uitgevoerd.   

Op zaterdag 13 mei gingen de trossen wederom los en stoomden we op naar Musselkanaal 

om deel te nemen aan de jaarlijkse Snikkeweek. Bij de Ijzeren Klapbrug testen we met succes 

een zwaaimanoeuvre. Zo ontdekken we steeds meer plekken waar we kunnen zwaaien. 

Enkele vrijwilligers hadden een expositie voorbereid met als thema “Oud en nieuw 

Musselkanaal”. Een aantal historische foto’s van het dorp waren in het heden 

gefotografeerd en waren gedurende de Snikkeweek, naast elkaar in het ruim, te 

bewonderen. Veel Muzzelknoalsters hebben de foto’s bekeken.  De Jatrie diende verder als 

gastschip tijdens de opening van de Snikkeweek op 24 mei 2017. We konden zelfs de 

burgemeester verwelkomen. Ze kwam voor het eerst een kijkje nemen aan boord.  

De Jatrie bleef tot 17 juni in Muzzelknoal liggen. Op die dag voeren we weer noordwaarts 

om af te meren aan de Hoofdkade bij Gerard. De tijd voor de verdere technische 

voorbereiding voor de CVO-keuring was krap. De weersomstandigheden voor het nodige 

verfwerk zijn in de zomerperiode meestal gunstig. De stuurhut werd geschuurd en voorzien 

van een aantal nieuwe laklagen, de buitenkant kreeg een verfbeurt met behulp van een door 

Krans BV beschikbaar gestelde ponton en de buitenzijde van het roefje kreeg ook een 

opfrisbeurt. 

Op woensdag 2 augustus werd de Jatrie door hoofdinspecteur Peter Voerman goedgekeurd. 

Een mijlpaal en het positieve resultaat van bijna twee jaar werken aan de lijst van 

verbeterpunten. 

Vrijdag 16 september een kort tochtje naar de Stationsbrug te Stadskanaal om de volgende 

twee dagen deel te nemen aan de STAR stoomdagen. We hadden de smaak te pakken van 

het samenstellen van een foto-expositie. Dit keer was het thema “Dertien scheepswerfjes: 

van Stadskanaal en Musselkanaal”. Oude foto’s uit het archief van het SHC hebben we 

gedupliceerd en vanaf dezelfde positie een foto gemaakt van de huidige situatie. Alle foto’s 

van de werfjes waren voorzien van achtergrondinformatie. Deze expositie trok veel 

belangstellenden en leverde aan boord de nodige gespreksstof bij de bezoekers. 

Op donderdag 12 oktober weer een kort tochtje. Eerst de inmiddels bekende zwaai in de 

Gasselternijveensemond om vervolgens, samen met de Familietrouw, een Groninger 

bolschip uit Oude Pekela, af te meren bij de Eurobrug. In het kader van de Spinbargproject 

diende de Familietrouw als gastschip voor de zgn. twaalf historische verhalen. De Jatrie 

diende als gastschip voor de expositie “Griezelkanaal”, een project van de bibliotheek in het 

kader van de kinderboekenweek. Basisschoolleerlingen hadden een maquette gemaakt, met 
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een lengte van ruim 6 meter, met allerlei griezels. Op de laatste dag, zondag 22 oktober, 

traden voor bijna vijftig belangstellenden, twee singer-songwriters op in het ruim. 

 

Spinbargproject in de Jatrie 

 

Op donderdag 16 en vrijdag 17 november voeren we in twee etappes naar Veendam. We 

waren gevraagd door de Sintcentrale uit Veendam om op 18 november Sinterklaas met 125 

pieten onderdak te bieden voor de traditionele intocht op zaterdag.  De intocht was een 

bijzonder geslaagd evenement ondanks de barre weersomstandigheden: veel wind en zware 

buien. Na de intocht zijn we direct doorgevaren naar Bareveld om af te meren bij 

watersportcentrum Het Vertrouwen.  
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Een week later, op donderdag 23 november meerden we samen met de Dieverdoatsie af bij 

de Eurobrug in Stadskanaal om daar te overwinteren. Met door de AHS/CWS ter beschikking 

gesteld materiaal werden beide schepen in  kerstsfeer gebracht. 

Op  vrijdag 15 december hebben we ’s avonds meegedaan met Moonlightshopping. De 

toegezegde muzikanten schitterden door afwezigheid en de voor de verkoop bedoelde 

gluhwein hebben we zelf maar genuttigd. 
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De Familietrouw 

 

Jatrie in kersttenue 

Donderdag 21 december was er ’s avonds het traditionele stamppotbuffet voor 

bestuursleden, sponsoren, vrijwilligers, partners en donateurs waarmee we weer een 

boeiend jaar hebben afgesloten.     
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Gebiedsontwikkeling 

Medio maart 2016 stelt het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren vast dat het 

niet lukt een businessplan voor de exploitatie van de watertoren op te stellen. Er zijn geen 

partijen gevonden die mogelijkheden zien voor een sluitende exploitatie. Want er moet niet 

alleen geïnvesteerd worden in het wegwerken van het achterstallig onderhoud, maar ook 

moeten investeringen gepleegd worden voor een nieuwe bestemming. Het is niet mogelijk 

om een integraal plan voor de herontwikkeling van het gebied te presenteren inclusief een 

sluitende exploitatie van de watertoren. Deze conclusie is medio november 2016 besproken 

met leden van het college. Het college geeft in dit gesprek tevens te kennen geen 

investeringsbijdrage beschikbaar te willen stellen voor het deelplan betreffende de 

herontwikkeling van het zgn. legaatterrein, een nieuwe ontsluiting voor het crematorium, de 

aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen voor het crematorium en het SHC en het restylen 

van de tuin van het SHC. Begin 2017 verzoekt het bestuur van de stichting Rondom de 

Watertoren het college om een schriftelijke vaststelling van haar visie en standpunt. Medio 

april 2017 wordt de stichting door een vertegenwoordiger van de gemeente gevraagd om in 

gesprek te gaan met een projectontwikkelaar die mogelijkheden ziet in de herontwikkeling 

van de watertoren. Zijn plan behelst een woon-werk functie in de toren. Deze nieuwe 

bestemming is feitelijk strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Terloops werd het 

stichtingsbestuur medegedeeld dat de gemeente zelf ook in gesprek was met een 

belangstellende partij. Ze achtte het niet opportuun om gelijktijdig met twee partijen te 

spreken. Het op initiatief van de gemeente met de projectontwikkelaar gevoerde overleg 

waaraan het stichtingsbestuur ook heeft deelgenomen, heeft in 2017 voor zover bekend niet 

geleid tot een concreet plan. 

 

Museale samenwerking 
Op initiatief van het fonds van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) en met name 

de oud-burgemeesters Jur Stavast (Stadskanaal) en Tryntsje Slagman (Borger-Odoorn) is er in juli 

2016 een eerste bijeenkomst geweest voor bezitters van erfgoedverzamelingen in de Veenkoloniën.  

Aanwezig waren de Collectie Brands Nieuw-Buinen (geschiedenis van de glasfabrieken), Historische 

Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen, Keramisch Museum Goedewagen (Nieuw-Buinen), Stelmakerij 

Wever (Mussel), Museum Musica (Stadskanaal), Stichting STAR (Stadskanaal), Philipsmuseum 

(Stadskanaal), Streekhistorisch Centrum (Stadskanaal) en de Stichting Jatrie (Stadskanaal).  

Deze erfgoedbezitters verklaarden de mogelijkheden van samenwerking te willen 
verkennen. Om een beeld te krijgen van ieders verzameling en activiteiten zijn in de 
maanden januari en februari werkbezoeken afgelegd bij alle deelnemers.  
 
In het voorjaar is een bijeenkomst gehouden in het SHC waar nagenoeg alle partijen bij 
aanwezig waren. In die bijeenkomst zijn de wenselijkheid en mogelijkheden van de 
oprichting van een rechtspersoon (vereniging of stichting) besproken. Om in de toekomst 
middelen te verwerven om de samenwerking vorm en inhoud te geven is een rechtspersoon 
nodig. De aanwezigen gaven unaniem het eens te zijn met het verder uitwerken van een 
plan tot samenwerking door de initiatiefgroep.  
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De initiatiefgroep heeft gesproken met notariskantoor Dijkstra, Jansen en Bergman. Door dit 
kantoor zal een ontwerp maken voor een statuut voor een vereniging. Tevens werd studente  
Shirley Viswat van de Hanzehogeschool te Groningen bereid gevonden een onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden m.b.t. communicatie alsmede het digitaal kunnen ontsluiten 
van de erfgoed-verzamelingen. Haar onderzoek wordt in het voorjaar van 2018 afgerond. 
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Financieel verslag 2017:  
Balans per 31-12-2017 

 

 ACTIVA   Balans     Balans 

     31-12-2017   31-12-2016  

 Materiele vaste activa 

 -Inventaris       2.220             2.772  
 -Restauratie Jatrie  105.036     102.563  
 -Gebruikte bijdragen              -105.036   - 102.563  
                 0             0 
 Voorraden 
 -Goederen        1.838     1.932    
       
 Vorderingen 

-Vrijwilligersvergoedingen     6.480        6.480  
-Belastingen          346           282 

 -Bijdragen          
           6.826                6.762 
 Liquide middelen 

 -Rekening courant      4.813      10.482    
 -Spaarrekening     11.548     11.548 
          16.361   22.030   

 Totaal activa      27.245   33.496 

 PASSIVA    

 Vermogen 

 -Eigen vermogen      - 9.365    - 7.337 
 -Resultaat       - 2.720    - 2.028  

       -12.085      -9.365 

 Kortlopende schulden 

 - Ontvangen donaties/bijdragen  129.649    132.444   
              - Gebruikte bijdragen   -105.035   -102.563  

          24.614      29.881  
 
-Bestemmingsbijdragen                   8.236      6.500 
-Vrijwilligersvergoedingen      6.480      6.480 
 

Totaal passiva     27.245               33.496 
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Resultatenrekening  

  Lasten  Baten  Lasten  Baten  

  2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 

 Algemene kosten         

 Afschrijvingen     551    

 Bedrijfsruimte 379    238    

 Contributies 42    62    

 Diverse algemene kosten 187    120    

 Drukwerk 309    83    

 Exposities     418    

 Public relations 715    693    

 Reiskosten 82        

 Verzekeringen 595    823    

 Vrijwilligersvergoedingen 6.480    6.480    

 Website 216    80    

 totaal  9.005    9.548   

 Rente baten en 
lasten 

        

 Rente baten   48      

 Bankkosten 160    172    

 totaal  160  48  172   

 Opbrengsten         

 Opbrengsten   763    614  

 Vrijwilligersvergoeding   6.480    6.480  

 Inkoopwaarde 154    94    

 totaal  154  7.089  94  7.000 

 Diverse baten en 
lasten 

        

 Baten         

 Lasten         

 totaal         

 
Totaal  

 2.839  811  6.880 
 

 671 

 Saldo baten lasten  -2.082    -2.720   
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