
FZB - Fonds Zeilende Beroepsvaart
Concept propositie



Urgentie

• Als gevolg van de coronacrisis is de bruine vloot in de problemen gekomen.
• Er zijn diverse acties ontstaan om de vloot te redden en structureel te versterken.
• Intussen hebben diverse andere vertegenwoordigers van andere soorten schepen zich in de discussie gemengd.
• Dit leidt tot diverse landelijke initiatieven, waaronder een toekomstige steunmaatregel van € 15 miljoen vanuit 

het rijk.

• Diverse schippers van ‘de bruine vloot’, diverse partijen in de keten en de gemeente Harlingen zijn met elkaar tot 
de conclusie gekomen dat het naast deze initiatieven belangrijk is om de financiering van de ondernemingen van 
de zeilende beroepsschippers structureel te verbeteren.

• Hiertoe is het initiatief genomen om een fonds voor de financiering van de zeilende beroepsvaart op te richten. 
• In opdracht van de gemeente Harlingen en stichting REDDEVLOOT onderzochten wij de haalbaarheid van een 

mogelijke propositie van een dergelijk fonds. 
• Dit document is de vrucht van dat onderzoek. 

• De realisatie van dit fonds lijkt geen vrijblijvende kwestie te zijn. De maand maart is normaliter het moment voor 
schippers om te bepalen of je in business komt, blijft of stopt. We horen geluiden dat mogelijk partijen als gevolg 
van corona besluiten te stoppen. Ook bereikt ons het geluid dat mogelijk financiers besluiten overeenkomsten 
eenzijdig te (willen) gaan opzeggen. Met name het (beter) beschikbaar komen van financiële instrumenten om op 
korte termijn onderhoud mogelijk te maken kan dit besluit beïnvloeden.
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Inhoud
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1. Waarom?

2. Wat?
3. Hoe?

4. Hoe verder?
5. Verantwoording



1 – Waarom?



Zeilende Beroepsvaart
Door de coronacrisis is er een landelijk gesprek ontstaan 
over de financiering van ‘de bruine vloot’. Afbakening van 
de vloot blijkt een discussie op zichzelf te zijn. In dit 
onderzoek richten wij ons vooralsnog op een specifiek deel 
van deze vloot, te weten:

ondernemers/schippers die zich richten op de 
beroepsmatige exploitatie van 

• historische schepen (± 100 jaar en ouder) die
• onder zeil gaan, die
• worden gebruikt om een bedrijf mee uit te oefenen
• in de chartervaart. 

Dit deel van de sector bestaat uit ± 400 schepen met een 
jaarlijkse omzet € 65 miljoen, wat tevens leidt tot een 
besteding van passagiers aan de wal tussen € 47 miljoen 
en € 119 miljoen.
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Mogelijk zijn er additionele groepen in bovenstaand 
diagram te benoemen die ook behoefte hebben aan 
specifieke financiële arrangementen. Te denken valt aan:

- zeilende handelsvaart 
- schepen opgenomen in een museale collectie 

Deze doelgroepen zijn niet in dit onderzoek meegenomen. 
In een vervolg op dit onderzoek kunnen deze er alsnog bij 
worden betrokken. Daarbij is het een succesfactor om de 
specifieke behoefte per doelgroep te borgen; elke 
doelgroep heeft zijn eigen dynamiek en zal zijn eigen 
instrumentarium nodig hebben. 

Uitgangspunt is dat bij verbreding van de focus de 
oorspronkelijk doelgroep niet 
gecompromitteerd mag worden.

HistorischZeilendBedrijfCharter



Zeilende beroepsvaart is

Ondernemers

• Professionele schippers/bemanning
• ‘Conservator’ van hun schip
• Gastheer die goed voor gasten zorgt én actief gasten 

betrekt bij de achtergrond van het schip, zeilen, 
natuur, water, etc. (entertainment/educatie)

• Passie & way of live

Schepen

• ‘Oude’ schepen, van ± 100 jaar oud, of ouder
• Ver-/herbouwd tot zeilend charterschip
• Met wettelijke certificering, onder toezicht van 

scheepvaartinspectie, voorzien van zgn. 
uitzonderingen als gevolg van overgangsregeling

Bedrijf

• Commerciële Chartervaart
• Meestal eenmanszaak/VOF
• Diverse concepten: 
- Goedkoop op matig onderhouden schepen
- Eenvoudig op kwalitatief goede schepen
- Simpele luxe op kwalitatief goede schepen

Markt

• Voor diverse doelgroepen
- jeugd, families, andere doelgroepen

• Voor diverse doelen
- dagtochten, weekendje weg
- vakantie, reizen
- schoolreisjes
- bedrijfsuitjes, trainingen

Product

• Actief, in de natuur, buiten, op het water bezig zijn
• Educatie over achtergrond/historie/actualiteit van schip, zeilen, natuur, water, etc.
• Ontsnappen aan het dagelijkse leven
• Op Nederlandse binnenwateren, Waddenzee, IJsselmeer, Wester- en Oosterschelde, op zee/oceaan, wereldwijd
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Marktanalyse

3 soorten schepen

• Klein: korter dan 25 meter
• Midden: tussen 25 en 40 meter
• Groot: vanaf 40 meter

Diverse markten

• Schoolgaande jeugd uit Nederland en Duitsland
• Bedrijven
• Gezinnen & gezelschappen
• Individuele boekingen
• Hotelschip/B&B
• Evenementen (o.a. Sail, Brest, Kiel, Bristol)
• Wedstrijden
• Scholing/avontuur
• Managementtrainingen
• Dagtochten, overnachtingen, reizen

3 soorten ondernemers

Startend
• Financieel kwetsbaar (weinig eigen vermogen, in 

eerste instantie lage omzet/winst/inkomen)
• Cashflow druk op aflossing
• Klantenbestand in ontwikkeling

Ondernemend
• Bedrijf op orde

Volwassen
• Boot afgelost
• Bedrijf & markt functioneert

3 soorten bedrijven

Klein
• Omzet minder dan €100k per schip
• Meestal schipper met één schip

Midden
• Omzet tussen €100k en €175k per jaar per schip
• Soms ondernemer met meerdere schepen

Groot
• Omzet vanaf €175k
• Ondernemer met meerdere schepen met op 

(alle) schepen (zet)schippers
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Financiële analyse
Kostenstructuur

• Aanschaf & aflossing schip
• Onderhoud schip
• Ondernemersinkomen
• Inkoopkosten (waaronder havengeld, water, elektra, 

afval, brandstof)
• Overhead

NB: 
• Onderhoud vindt soms plaats op basis van 

beschikbare liquiditeit.
• Er is geen eenduidige standaard voor benaming van 

diverse grootboeken in de sector, waardoor 
vergelijking maar beperkt mogelijk is.

• Soms word onderhoud in de V&W als kosten 
genomen. Soms worden ze geactiveerd & 
afgeschreven.

Vermogen

• Na ± 15 tot 20 jaar is het schip afgelost.
• Constante post is meerjarig onderhoud, dat 

meerjarig wordt afgeschreven.
• Bescheiden werkkapitaal, tot ± 20% van 

balans.

Omzet

• Afhankelijk per klasse schip, soort onderneming, 
fase ondernemer

• Vaarperiode: ± 8 à 9 maanden per jaar. Een deel van 
de schepen heeft buiten deze periode inkomsten als 
hotel.

Gemiddelde omzet1 en 2 ± €4.000 per meter per jaar (n=37)
• 70% van de kleine schepen haalt dit gemiddelde niet.
• Middelgrote schepen: 30% zit boven het gemiddelde, 

30% haalt het gemiddelde niet. 

Gemiddelde brutowinst1 en 2 ± €1.100 per meter per jaar 
(n=20)
• > 80% kleine ondernemers haalt het gemiddelde niet.
• Ongeveer de helft van de middelgrote ondernemers 

haalt dit gemiddelde niet.

Financiering

• ± 50% van de ondernemingen heeft geen 
langlopend Vreemd Vermogen.

• Banken zijn terughoudend geworden, o.a. op basis 
van Basel-normen. Oorzaak: lage 
ondernemersinkomen, onbekendheid met de markt, 
businesscase, onderpand.

• Naast bank vaak 2e verstrekker van Vreemd 
Vermogen; informele markt
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1 = op basis van boekjaar 2019
2 = sommige ondernemers sturen op gemiddelde omzet 
per bed per jaar.



SWOT
Sterk

• Ondernemers zijn taai, doorzetters, gecommitteerd. 
Het gaat hen om het zeilen, a way of life.

• Bijna geen verloop en/of faillissementen
• Tot corona: stabiele, groeiende markt
• Naast een commerciële businesscase is er ook echte, 

significant culturele, economische en maatschappelijke 
waarde, waarvan het belang beter zichtbaar kan 
worden gemaakt en kan worden uitgebouwd.

Zwak

• Businesscase is relatief dun, waardoor traditionele 
financiers de sector niet financierbaar achten.

• Schippers zijn primair schipper, minder ondernemer.
• Aanbod op de markt is mogelijk te groot.1
• Er is weinig differentiatie in het aanbod. Schippers 

durven niet goed te focussen op een specifieke 
(deel)markt. Wordt als (te) risicovol beoordeeld. 

• Boekingskantoren lijken op dekkingsgraad te sturen. 
Het lijkt ze niet te lukken de markt te vergroten.

• De markt is naar binnen gericht; er lijkt geen visie op 
de markt te zijn2, men vraagt weinig hulp, etc. 

• Commodity product in een te kleine niche?

1 Dit geluid is meermaals gehoord. Hiernaar lijkt echter 
nog nooit gericht onderzoek te zijn gedaan. 
2 Parallel aan de realisatie van deze propositie werkt het 
NBTC aan een toeristische visie op varend erfgoed in 
Nederland.

Kans

• Markt biedt ruimte voor upgrades: luxere boten 
voor doelgroep met diepere zakken

• Differentiatie in producten: o.m. ‘hotellen’ kan 
heel lucratief zijn.

• Corona gebruiken voor visievorming, 
professionalisering van de financiering

Bedreiging

• Corona heeft bedrijven stilgelegd. Risico van 
faillissementen en definitief einde CVO-
certificaat door gestaakte investeringen in 
schip, waardoor schepen niet langer 
beroepsmatig geëxploiteerd kunnen worden.

• Bij faillissement kan het schip in handen komen 
van een ‘prijsvechter’, wat leidt tot verdere 
uitholling van het ‘product’. 

• Hoe gaat marktherstel na corona?
• Mogelijk worden duurzaamheidsmaatregelen 

verplicht gesteld, wat forste investeringen vergt 
in bijv. de motor. 

• Een deel van de huidige schippers is 60+. 
Verwacht wordt dat de komende 10-15 jaar 
velen van hen willen stoppen. Zij willen hun 
schip dan verkopen t.b.v. pensioen. Er lijken 
onvoldoende opvolgers klaar te staan.



2 – Wat?
Het Fonds Zeilende Beroepsvaart



Fonds Zeilende Beroepsvaart (FZB)

... vraagt om een op de sector ingericht fonds.

• Onafhankelijk, professioneel
• Zonder winstoogmerk
• Onder privaatrecht
• Met (culturele) ANBI-status
• Gebruikmakend van diverse financiële bronnen, in 

staat om diverse financiële producten in te zetten
• Dicht bij de schippers
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De markt faalt in de financiering van cultureel 
erfgoed.

• Zeilende beroepsvaart is cultureel erfgoed: 
ondernemer die met een zeilschip een bedrijf 
uitoefent. 

• Nederland is er groot door geworden.
• Huidige vloot is uniek restant uit vervlogen tijden.

• Huidige normen in de financiële sector sluiten niet 
meer aan op behoeften in de markt, waardoor 
financiering van zeilende beroepsvaart steeds 
lastiger wordt. 

Zeilende beroepsvaart dient behouden én 
versterkt te worden.

• Bedrijfstak is vitaal; financieel zelfstandig, echte 
bijdrage aan toeristische economie en in de supply-
chain.

• Schepen dienen te blijven varen. Schippers dienen 
op passende wijze hierin een bedrijf te kunnen 
starten/onderhouden.

• Immateriële waarde rond culturele historie van 
Nederland is groot.

• Passende financiering is strategische asset in 
behoud en versterking van de sector.

Structureel toekomstbestendig financieren van de 
ondernemingen in de zeilende beroepsvaart …

• Marktfalen is de indicator dat de financiële sector 
niet alle sectoren kan bedienen door haar eigen 
risicoprofiel.

• Zeilende beroepsvaart vraagt om een professionele 
financiële dienstverlener als toekomstig vaste 
partner.

• Passend bij de individuele businesscase 
(ondernemer/schip/markt).



Het FZB kan de volgende bedrijven financieren

FZB

Een goede ondernemer met een gezond bedrijf

en een kwalitatief schip met een duidelijke visie 
op de markt

• Ervaren
• Visie
• Doortastend
• Schipper, ondernemer, conservator

• Gezonde exploitatie
• Goede aanpak
• Voldoende Eigen Vermogen

• Goed plan
• Duidelijke keuzes
• Langetermijnkoers
• Kortetermijnflexibiliteit

• Goed onderhouden
• Langetermijnonderhoudsplan 

als investeringskalender
• Boot past bij de markt
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Marktbehoefte Betrokkenheid FZB  
Huidige inschatting van de markt, inclusief

impact van corona

zelfstandig hulp nodig gaat het niet halen

X

± 135

± 135

± 135

NB Mogelijk is de groep ‘hulp nodig’ 50% van de sector

Zelfstandig
• Voldoende buffer 
• Geen aflossingsverplichtingen

Gaat het zelfstandig niet halen
• Coronahulp noodzakelijk
• (noodzakelijke?) shake-out
• Selectieve ondersteuning

Hulp nodig 
• Behoud CVO-certificaat: onderhoud
• Ondersteuning bij aflossing
• Starters

≈

Gaat het zelfstandig niet halen

Doelgroep
• Kleinere, technisch goede schepen

Betrokkenheid
• Begeleiding realisatie businessplan voor nieuw 

marktsegment
• (her)financiering aanschaf, refit en/of businesscase
• Eventueel begeleiding naar andere bestemming 

(recreatie/wonen/museum)

Financiering
• Langlopende lening en/of investering (deelneming)
• Uit ‘eigen’ middelen/garantstellingen
• ’batches’ van ± 20 schepen
• Herfinanciering/aanschaf ± € 500.000 per schip
• Refit à ± € 150.000 per schip

Hulp nodig

Doelgroep
• Kleinere en middelgrote goede schepen

Betrokkenheid
• Begeleiding schipper en Qredits in beoordeling van 

aanvraag.

Financiering
• Lening, looptijd 5 tot 7 jaar
• ± € 40.000 per schip
• Uit middelen van Qredits
• Eventueel inzet garantstellingen



Euro’s

Omvang Fonds

Doelgroep ‘gaat het zelfstandig niet redden’
• ‘Batches’ van ± 20 schepen per keer 
• Herfinanciering 20 x € 500.000 = € 10 miljoen
• Refit 10 tot 20 x € 150.000 = € 1,5 tot € 3 miljoen

Totale initiële behoefte € 16,9 tot 19 miljoen
waarvan reeds € 6 miljoen toegezegd

Uitbreiding van het fonds in meerdere batches van  ± € 10 miljoen 
Mogelijke optimale omvang van het fonds ± € 50 miljoen

Doelgroep ‘hulp nodig’
± 135 tot 150 schepen à € 40.000  = € 5,4 miljoen tot € 6 miljoen
Uit de lopende middelen van Qredits, reeds beschikbaar
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Garantstellingen
Met als doel om 

risico voor 
financiers weg te 
nemen en kosten 

te verlagen

Financiering door 3e partij; enkelvoudige schepen of ondernemingen 
Werkhypothese: 20 schepen à € 500.000

Initieel
± € 13 miljoen 

Optimaal
± € 50 miljoen



3 – Hoe?



Concept

Onafhankelijk bestuur, ondersteund door ervaren beoordelingscommissie
Professioneel bestuur, ondersteund door onbezoldigde experts met kennis, 
ervaring en netwerk in de markt, en gedegen visie op de markt

Maatwerkfinanciering
Voor elke ondernemer met zijn specifieke schip/schepen, bedrijf en marktbenadering

1

Veilig onderpand door risicospreiding
Portfolio van > 20 boten met meerjarenonderhoud & investeringsagenda + 
goed bedrijfsplan + goede curator (schipper) + goede opstalverzekering4

Garantstellingsregeling 
Publieke partners met economisch/immaterieel belang in een sterke vloot 
garanderen de waarde van het onderpand5

Gemixt kapitaal
Diverse bronnen, in batches van publieke en private partners6

Professionele uitvoerders
Samenwerking met bestaande financiers en uitvoerders op basis van operational
excellence

7
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8 lagen in het FZH-concept bieden een structureel risicoarm perspectief voor schipper en financier.
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Eigen visie op de markt
Keuze voor specifieke segmenten, aanpassen aan ontwikkelingen door de tijd2

Effectief risicomanagement
Begeleiding, selectie & beoordeling gericht op financiering van kwalitatieve 
businesscases

3



Uitwerking per onderdeel
Bestuur & beoordelingscommissie1

Veilig onderpand

2

3 4
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• Investeerders financieren portfolio’s van ± 20 
goed onderhouden schepen met duidelijke 
onderhoudskalender.

• Per porfolio wordt gekozen voor een specifiek 
risicoprofiel wat betreft de marktstrategie.

• Aantal faillissementen in de sector is zeer klein.
• Ondernemers in deze sector zijn zeer taai.

• Professionele, onafhankelijke bestuur of 
bestuurder met bescheiden staf

• Beoordelingscommissie bestaande uit experts uit 
de sector met gedegen kennis van schippers, 
schepen, de markt en het erfgoed

Effectief risicomanagement

• Gewicht van risicomanagement afhankelijk van 
financiële behoefte en in te zetten product.

• Begeleiding van schippers bij realisatie van 
businesscase

• Selectie op basis van objectieve criteria rond 
ondernemer, schip en markt

• Beoordeling op basis van risicoprofiel

Eigen visie op de markt

• Overzicht in stand van zaken en ontwikkelingen 
in de markt; vraag, aanbod, human capital, wet-
en regelgeving, concurrentie, financiële 
instrumenten, etc.

• Eigen visie hoe de markt zal/kan ontwikkelen
• Gericht ervoor kiezen om bepaalde deelmarkten 

te ontwikkelen



Uitwerking per onderdeel

Professionele Uitvoerders

5

Maatwerkfinanciering

6

7
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We voorzien vier producten in maatgemaakte 
arrangementen te zullen inzetten om in de behoefte 
van individuele ondernemingen te voorzien:

• Aanschaf/herfinanciering
• Upgrade/refit
• Garantstellingen
• Onderhoud

8

Garantstellingsregeling

• Gemeenten en provinciën
• Op basis van duidelijke visie op immateriële en 

economische waarde van bruine vloot voor de 
gemeente/provincie

• Omvang van bijdrage per partij, afhankelijk van 
belang van de sector voor de partij

• ‘Onder de balans’, dus vergt geen V&W en/of 
balansverplichtingen

Gemixt kapitaal

• Middelen Qredits inzetbaar voor onderhoud, 
aflostermijn ± 4-7 jaar

• Samenwerking met (cultureel erfgoed en/of 
ondernemerschap) fondsen, publiek en privaat

• Overname/herfinanciering onderpand & upgrade via 
obligatie en/of crowdfunding. Indien onderpand & 
garantstellingsregeling op orde: ± 3% á 4% rente 
Mogelijk ‘batch’-gewijs: meerdere keren portefeuille 
van bijv. ± 20 schepen

Financiële producten ‘inkopen’
• Op basis van operational excellence
• Bij ervaren partijen van omvang, met reputatie
• Mogelijk op de balans van desbetreffende partij

Eigen producten
• Op eigen balans
• Uitvoering in handen van bijv. accountant



Taken en structuur
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Taken

FZB heeft de volgende taken:

1. Bijeenbrengen van middelen; subsidies, 
obligaties en garantstellingen. Hiertoe begeleidt zij 
stakeholders om te doorgronden wat hun belang is 
om de zeilende beroepsvaart te behouden en te 
versterken.

2. Begeleiden/coaching van ondernemers om 
strategieën, businesscases en financierings-
aanvragen op te stellen en in te dienen. Eventueel 
begeleiding realisatie nieuwe toekomst.

3. Selecteren van partijen en aanvragen ter 
beoordeling voorleggen aan haar 
beoordelingscommissie.

4. Begeleiden van Qredits in het beoordelen van 
aanvragen.

5. Wat betreft de financiering door 3e partijen: 
Ondersteunen van het proces van daadwerkelijk 
verkrijgen van financiering, voldoen aan 
verplichtingen, bewaken van waarde onderpand.

6. Wat betreft eigenstandige financiering: (laten) 
managen van proces van financiering en 
aflossing.

Stichting FZB

Stichting Qredits

Subsidies Obligaties

Zeilende 
beroepsvaartZeilende 

beroepsvaartZeilende 
beroepsvaartZeilende 

beroepsvaartZeilende 
beroepsvaartZeilende 

beroepsvaart

3e partijen

Garantstellingen

Beoordelingscie

1
2

3

1

2

3

Financiering via balans van 3e partijen, waarbij FZB 
mogelijk begeleidt in 1) selectie, 2) uitvoering en 3) 
garanderen van financieringen

Met eigen middelen via eigen balans financieren van 
schepen
Begeleiden van Qredits beoordelen en uitvoeren

Toelichting



4 – Hoe verder?



Fasering

Financiering: provinciën Overijssel, Friesland, 
Utrecht, Flevoland (en mogelijk Gelderland)

Opdrachtgever: Stichting REDDEVLOOT

Onafhankelijke uitvoering: BMC Advies
Rob van Hilten, Saskia Jansen & Shannon 

Roest

Ondersteuning: klankbordgroep

Aanpak vervolg
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1 2 3

Fase 1 - Verkennen & concept
• Dit rapport is het resultaat van fase 1

Fase 2 - Definitieve plannen & draagvlak
• Operationaliseren kortetermijnsamenwerking

samenwerking Qredits
• Verkennen noodzakelijke uitbreiding scope (museale 

vloot, ecosysteem)
• Visie & draagvlak bij stakeholders
• Definitieve propositie/businesscase
• Begeleiden roadshow bij publieke & private partners

Voor fase 2 wordt een separaat plan van aanpak 
opgesteld. 

Fase 3 – Operationaliseren
• Realisatie benodigde juridische materialen 

(overeenkomsten, etc.)
• Verkrijgen (culturele) ANBI-status
• Realisatie (boarding) benodigde garantstellingen, 

investeringen en subsidies
• Benoemen bestuur(der)

• Fase 3 wordt gefinancierd uit het fonds zelf.

Structuur Fase 2

verkennen plan actie



5 – Verantwoording



Opzet van het onderzoek
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Klankbordgroep Interviews & 
gesprekken

Analyse & tussentijdse 
bevindingen. 

Aanscherpingen aanpak

Analyse & tussentijdse 
bevindingen. 

Aanscherpingen aanpak

Verwerven toegang tot financiële 
gegevens 

Samenstellen klankbordgroep. 
Bepalen van interviews & 

gesprekspartners

Afronding & eindredactie

Toelichting

1. Via de accountancybureaus He Ad te Harlingen, 
Bijwoestenburg te Enkhuizen en Finx te Sneek hebben 
wij op geanonimiseerde basis, en onder strikte 
geheimhouding, toegang gekregen tot delen van de 
boekhouding van 43 schepen. Deze input bestaat uit 
verkorte winst-en-verliesrekeningen en balansen over 
de jaren 2017 tot en met 2019. 

2. De klankbordgroep voor deze fase is samengesteld uit 
schippers, de betrokken accountants en enkele 
personen met diepgaande kennis van de sector. Doel 
was hierbij vooral om grip te kunnen krijgen op de 
vraagkant van het fonds: wat is de potentiële vraag 
waar het fonds een oplossing voor wil bieden?

3. We hebben interviews afgenomen en gesprekken 
gevoerd met diverse partijen met relevante kennis van 
het onderwerp, zowel leden van de klankbordgroep als 
daarbuiten. 

4. Op basis van analyse en gesprekken hebben wij een 
eerste concept opgeleverd, dat wij met de 
klankbordgroep hebben besproken.

5. Feedback van de klankbordgroep, nadere analyse en 
vervolggesprekken hebben geleid tot een 2e concept.

6. Op basis van de feedback van een tweede bijeenkomst 
van de klankbordgroep hebben wij wederom nadere 
analyses uitgevoerd en gesprekken gevoerd, wat heeft 
geleid tot een 3e concept. 

7. Schriftelijke feedback van de klankbordgroep op dit 3e

concept, aangevuld met enkele laatste gesprekken, 
heeft geleid tot deze definitieve conceptpropositie.



Klankbordgroep en gesprekspartners
Klankbordgroep
Gedurende deze verkenning hebben wij meermaals 
gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring (van 
individuen uit) onze klankbordgroep. Deze bestond voor 
deze fase1 uit:

• Gert Loomeijer
• Hans- Peter Baars
• Lex Tichelaar, directeur/eigenaar van de SRF-werf te 

Harlingen
• Duco Scheffer, accountant bij He Ad te Harlingen
• Sander Calis, accountant bij Bijwoestenburg te 

Enkhuizen
• Hans Terpstra, accountant bij Finx te Sneek
• Tom Hamer, schipper uit Harlingen
• Jaap Gomes, schipper uit Harlingen
• Anneleen Prins, schipper uit Enkhuizen
• André Dolsma, commercieel directeur van Qredits.

1 De klankbordgroep is samengesteld uit mensen met 
voor deze fase relevante kennis. Fase 2 kent een andere 
opgave, waardoor ook de samenstelling van de 
klankbordgroep er mogelijk anders dient uit te zien.

Gesprekspartners
Gedurende deze opdracht hebben wij meermaals gebruik 
kunnen maken van de kennis en ervaring van de 
volgende personen in de vorm van een individuele 
bijdrage per mail of telefoon.

• Paul Schoute, wethouder Economische zaken te 
Harlingen

• Paul Scheffer, voorzitter VBZH en REDDEVLOOT
• Cosmo Wassenaar, directeur Enkhuizer Zeevaart 

School
• Pam Wennekes, beleidsmedewerker bij de BBZ
• Jos Fikkers, scheepsmakelaar te Sneek
• Jitse Doeve, scheepsmakelaar te Vlaardingen

We zijn 43 ons onbekende schippers zeer
erkentelijk voor hun bereidheid om ons inzage te
geven in hun financiële stukken.



Qredits
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In dit voorstel wordt enkele malen over Qredits
gesproken als mogelijke partner in de uitvoering. Vanuit 
de ambitie om snel een aanpak te realiseren die op 
relevante delen snel kan werken, lijkt samenwerking met 
Qredits de spreekwoordelijke ‘kortste klap’ te zijn. 
Alternatieven lijken trager en complexer te zijn. 

Qredits is een operationele financiële dienstverlener met 
ruime achtergrond en ervaring in de financiering van 
bedrijven die dat niet gemakkelijk op andere wijze 
gerealiseerd krijgen. 

Qredits is een onafhankelijke en private 
kredietverstrekker met betrouwbare partners, zoals 
onder andere ING, Triodosbank, Rabobank, ABN AMRO, 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de 
Europese Investeringsbank. Qredits is een stichting met 
een ANBI-status. We hebben namelijk geen 
winstoogmerk. En in een wereld waar het juist draait om 
winst, kijken wij naar jou, als ondernemer. Waarbij de 
kern is om samen stappen te durven zetten. En dit alles 
doen we niet om winst te maken, maar om winst te laten 
maken!

Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan 
(startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) 
diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, 
financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen 
verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap 
bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van 
tools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) 
ondernemers aan te bieden. 

(bron: qredits.nl)

Wierdensestraat 27, 
Almelo

Mail: info@qredits.nl
Tel: (0546) 53 40 10



Opdrachtgevers & sponsors
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De bijdrage van stichting REDDEVLOOT werd mogelijk 
gemaakt door de volgende partijen:

• Kuiper Verzekeringen, Heerenveen
• Scheepsreparatie Friesland BV, Harlingen
• BDS-Harlingen
• Koopmans Schilders BV, Harlingen
• Damen Shiprepair, Harlingen
• Poeisz Supermarkt, Harlingen
• M. de Groot, Jacht- en Scheepstuigerij, Stavoren
• Rederij Vooruit, Harlingen
• Schipperscoöp. Historische Zeilvaart Harlingen
• Traditional Sailing Charter, Hamm Deutschland
• Maritieme Academie, Harlingen
• Marinediscounter.nl, Harlingen
• Jelsma Koelma Netwerk Notarissen, Harlingen

De helft van de kosten van deze opdracht is door BMC 
geaccepteerd in de vorm van vouchers om met meerdere 
schepen uit de bruine vloot in de zomer van 2021 een lang 
weekend met collega’s van het wad te genieten. 

Om het mogelijk te maken de kosten van deze inzet over 
meerdere partijen te delen, is door partners en sympathisanten 
van de bruine vloot uit Harlingen Stichting REDDEVLOOT 
opgericht. Door de genereuze sponsoring van deze partijen is 
de waarde van de vouchers gegarandeerd, ook als blijkt dat als 
gevolg van corona BMC in de zomer van 2021 niet gaat zeilen. 

Wij zijn alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun 
betrokkenheid. 
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Kijk voor meer informatie op onze website: www.bmc.nl

Versie: definitief concept, openbaar
Projectnummer: PO019773

Amersfoort, 8 april 2021

Dit rapport is opgesteld door Rob van Hilten CMC, Saskia Jansen CMC en Shannon Roest.


