Naam van de ANBI instelling: Stichting Urker Botter UK 114
(Ook bekend als Stichting Urker Botter)
KvK nr. 39080814
en
Stichting Urker Botter UK 12
KvK nr. 39087892
Bezoekadres: Wijk 1 – 21, 8321 EL, Urk
Postadres: Postbus 71, 8320 AB, Urk

Doel, missie, bestaansreden
De stichting heeft ten doel:
a het behoud van Urker botters en andere historische schepen
b de “Botterschuur” te maken tot een aantrekkelijke plaats voor toeristen,
scholieren en de bevolking van Urk, waar op ambachtelijke wijze wordt
gewerkt aan het herstellen van botters en andere historische schepen..
c en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun
aanwezigheid, inzet en werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van
de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Actueel beleidsplan
a De stichting Urker Botter tracht botters en historische schepen aan te
kopen om deze te restaureren, te beheren en opnieuw in de vaart te
brengen en het verrichten van al die handelingen in de meest ruime zin
genomen die daaraan bevorderlijk zijn.
b het herstellen en in ere houden van de haven van Urk als thuishaven van
de botters, als bijdrage tot het behoud van het historisch aanzien van der
dorp in het algemeen en als tastbaar bewijs van haar historische betekenis
als vissersplaats in het bijzonder.
c het leggen van contacten en het samenwerken met derden die zich op
bovengemeld of aanverwant terrein bewegen
d de botters, voor zover mogelijk ter beschikking stellen voor culturele en
recreatieve doeleinden
e het bevorderen van de belangstelling voor de cultuur en geschiedenis van
Zuiderzee-, Noordzee- en IJsselmeer visserij en de botters als zogenaamd
“varend monument”
f de stichting zal de botters niet laten varen op zondag
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het ontwikkelen van educatieve programma’s voor deelnemers, toeristen,
scholieren en allen die op een interactieve wijze aan de botterhistorie, de
ambachten, het zeemanschap, de visserijtechnieken en visserij willen
deelnemen.
het organiseren van festiviteiten met botters, zoals de Ansjooprace en
andere evenementen
de stichting beoogt niet het maken van winst

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaat uit:
Subsidies, fondsen, donaties en schenkingen
Legaten en erfstellingen
Alle andere ontvangsten
Bij het ontbinden van de stichting wordt een eventueel batig saldo zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: de heer G. Roeten
Secretaris: de heer F. van der Meulen
Penningmeester: de heer G. Kramer
Bestuursleden: mevrouw D. Buurkes- de Vries
mevrouw: B. Weerstand-Koffeman
de heer : J. van Slooten
de heer : A. de Vries
bestuursadviseur: de heer M. Hakvoort

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een
financiële verantwoording zijn op de website de jaarverslagen te
downloaden.

