Beleidsplan Stichting Behoud
Zuiderzeebotter MK 63
MK 63, toonbeeld van een
authentiek Nederlands vissersschip
De botter MK 63 is een geregistreerd 'varend monument' en geldt
als toonbeeld*) van een authentieke Zuiderzeebotter. Onze stichting beijvert zich om het schip in optimale staat te behouden en
het actief in te zetten voor voorlichting over en promotie van varend erfgoed.
Het schip werd in 1912 in Monnickendam gebouwd voor de
Marker visserman Jan Uithuisje en deed tot 1956 dienst in de
zeilvisserij op Zuiderzee en IJsselmeer. Na de visserijperiode
werd de botter voor recreatief gebruik verkocht naar Huizen.
Peter Dorleijn vond het schip in 1962 in de Vecht, waar het gezonken en geheel onttakeld was achtergelaten. Hij liet de botter
leegpompen en sleepte hem naar Spakenburg. Op de werf van
Nieuwboer begon hij eigenhandig aan een jarenlange restauratie. De kennis en ervaring bij dit project opgedaan leidde in de
jaren '80 tot een opdracht voor historisch onderzoek naar de
vroegere zeilvisserij op Zuiderzee en IJsselmeer en de ambachtelijke scheepsbouw.
De resultaten van dit onderzoek zijn vervat in de vijfdelige boekenserie 'Van gaand en staand want' en het standaardwerk 'De
bouwgeschiedenis van de botter'. Sinds 1965 heeft de botter zijn
ligplaats in Hoorn, vanaf 2013 in de Museumhaven van het Centrum Varend Erfgoed.

Onderhoud en restauratie
Anno 2017 verkeert de MK 63 nog altijd in uitstekende staat. De
vergevorderde leeftijd van zijn eigenaar maakte het noodzakelijk
de zorg voor dit nationaal varend erfgoed over te dragen. Door
te kiezen voor gezamenlijk beheer kan de botter in zijn thuishaven Hoorn blijven en kan het intensieve onderhoud van dit historische schip met meer mensen worden gedeeld. Kennis en ambachtelijke vaardigheden zullen zo geleidelijk op de vrijwilligers
van de stichting worden overgedragen.
*) Zie website Mobiele Collectie Nederland:
http://www.toonbeelden.com/#ontwikkeling-visserij

1

In het Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland zijn alle faciliteiten aanwezig voor deskundig onderhoud. Periodieke restauraties en vervanging van onderdelen blijven evenwel noodzakelijk voor de instandhouding van een varend monument.

‘Navigare necesse est’
Een houten schip moet regelmatig zeilen. Dat is belangrijk om
het in goede conditie te houden. Zeilen met zo’n oud vissersschip
is een bijzondere belevenis die we graag met anderen willen delen. Tijdens vaartochten laten we het publiek op levendige wijze
kennismaken met de bijzondere eigenschappen van de botter en
met de Zuiderzeecultuur. Het Centrum Varend Erfgoed en de ligging aan het Markermeer – een deel van de vroegere Zuiderzee –
geven hieraan een extra dimensie.

Onze missie
Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63 is opgericht op 18 april
2017. Onze missie is behoud van nationaal varend erfgoed in het
algemeen en de botter MK 63 in het bijzonder. Daarnaast is het
onze taak de betekenis van dit varend monument ® als representant van de verdwenen zeilvisserij en Zuiderzeecultuur verder uit
te dragen.
Wij richten ons op een breed publiek: jong en oud, al dan niet
met belangstelling voor cultuur en maritieme historie. We willen
met name jongeren actief betrekken bij het behoud van varend
erfgoed, opdat een nieuwe generatie te zijner tijd de zorg voor
het schip kan overnemen.

Doelstellingen
Wij concretiseren onze missie in de volgende doelstellingen:
 Dagelijks onderhoud en periodieke restauratie van de botter
MK 63
 Draagvlak creëren voor het behoud van varend erfgoed
 Beoefenen van ambachtelijke vaardigheden en visserijtechnieken
 Verwerven van de benodigde middelen, zowel financieel als
in natura

Middelen en financieel beleid
Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63 is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten. Alle middelen worden uitsluitend aangewend voor het doel van de stichting.
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Het vermogen van de stichting bestaat uit de botter MK 63. Het
startkapitaal wordt gevormd door een eenmalige schenking. De
jaarlijkse exploitatie zal worden gedekt uit donaties en inkomsten uit activiteiten. Daarnaast is het noodzakelijk een reserve op
te bouwen voor vervangingsinvesteringen en periodieke restauraties. Voor grote investeringen zullen wij tevens een beroep
doen op bijdragen uit sponsoring, subsidies en fondsen. Overige
middelen kunnen worden verkregen in de vorm van schenkingen, legaten en wat dies meer zij.

Cultuurhistorische activiteiten 2017-2020
Vrijwilligers onderhouden het schip, zeilen (met gasten) en vormen het bestuur van de stichting. Naast deze werkzaamheden
zullen wij de volgende cultuurhistorische activiteiten organiseren:
 Vaardagen voor individuele opstappers
 Groepszeiltochten (max. 12 passagiers)
 Educatieve activiteiten, w.o. rondleidingen, een lesbrief
en excursies
 Informatie, lezingen, publicaties en presentaties
 Het onderhouden van een eigen website en pagina’s op
sociale media
 Deelname aan evenementen rond de zeilende visserij en
varend erfgoed

Communicatie 2017-2020
De presentatie van onze stichting heeft plaats op 13 mei 2017
met een bijeenkomst voor genodigden en belangstellenden in
het Centrum Varend Erfgoed. Tegelijkertijd introduceren we een
eigen website en pagina’s op Facebook en andere sociale media.
Via folders, persberichten en interviews willen we een breed publiek op de hoogte brengen van onze doelstelling en activiteiten.
Het werven van donateurs en sponsors heeft prioriteit. Voorts
werken we aan de opbouw van een cultureel netwerk en streven
we naar samenwerking met verwante en cultuurhistorische organisaties.

Tot slot
Met de MK 63 houden wij niet alleen een uniek schip in de vaart.
We houden ook de herinnering levend aan de Zuiderzeecultuur
en ambachtelijk vakmanschap, waarvan de botter een exponent
is. Vandaar onze slogan:
‘Proef de Zuiderzee op de MK 63!’

Hoorn, 26 april 2017
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