
De Bakens zijn de idealen van onze stichting. Dit zijn onze grondbeginselen en drijfveren die we moeten vasthouden 
in onze dagelijkse activiteiten als vrijwilliger binnen de Botterstichting. Dit zijn onze belangrijkste drijfveren waarover 
niet te onderhandelen valt. Er over discussiëren of er even over “zeuren” mag natuurlijk altijd - dat houdt ons scherp 
en de Stichting levendig.

De Bakens van de Botterstichting

Passie
Wij delen met trots onze 
gezamenlijke liefde 
voor het zeilen met 
eeuwenoude Botters op 
de vroegere Zuiderzee. 
Wij zijn een onlosmakelijk 
onderdeel van de 
geschiedenis van de 
voormalige Zuiderzee en 
de rijke historie van de 
Hanzestad Elburg.

Puur
Wij zijn authentiek. Wij 
leven van het bewerken 
en varen met hout, 
voelen de wind in de 
zeilen en ademen de 
geur van bruine teer. Wij 
hebben een groot aantal 
vrijwilligers met diverse 
kwaliteiten die bijna alleen 
werken met natuurlijke 
materialen en op onze 
botters met bruine zeilen 
varen.

Verbinding
‘Samenwerken met 
plezier’ is ons motto. 
De vrijwilligers zijn trots 
op elkaar en op hun 
Botterstichting. Iedereen 
wordt gewaardeerd voor 
zijn of haar betrokkenheid 
en vrijwilligersactiviteiten. 
Dat maakt de 
Botterstichting binnen 
Elburg een sociaal 
maatschappelijk 
gewaardeerde 
‘vrijwilligersclub.’

Ondernemend
Wij zijn voortdurend in 
beweging. Wij drijven 
op historie en zijn 
vernieuwend naar de 
toekomst. Wij geloven in 
mogelijkheden, denken 
in kansen en zoeken altijd 
naar oplossingen; ‘kan niet, 
bestaat niet.’

Ambachtelijk
Wij weten alles van Botters 
en hun historie. Wij 
geloven in het gebruik 
van unieke ambachtelijke 
technieken die dagelijks te 
zien zijn op de historische 
botterwerf ‘De Hellege’ en 
tijdens het varen met onze 
botters. Zo blijven zowel 
deze unieke eeuwenoude 
vissersschepen, als 
ambachten en oude 
visserijtechnieken, 
behouden voor volgende 
generaties.

VisieMissie
Het Behoud van Elburger Botters en andere historische 

vissersvaartuigen waarvan Elburg de thuishaven is.  
De herinnering aan het visserijverleden bewaren en delen 

met het publiek. Het bewaren van de historische haven van 
Elburg als thuishaven.

Om een gezonde cultuurhistorische vloot te behouden, 
onderhouden en restaureren we de voormalige 

vissersschepen die ons eigendom zijn of die door anderen 
voor onderhoud bij ons worden aangeboden. Gericht op 
de toekomst bewaren wij het ambacht van restauratie en 
onderhoud en dragen dit over op de volgende generaties.

Wat doet een werkgroep? 
Een werkgroep, samengesteld uit 
enthousiaste vrijwilligers, neemt 
de regie voor de betreffende 
activiteiten.

De werkgroepen werken zoveel 
mogelijk zelfstandig en ontwikkelen 
een gedeelde visie voor zowel de 
korte- als lange termijn.

Één van de bestuursleden 
is actief betrokken en direct 
aanspreekbaar voor de 
werkgroep.
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• Iedereen weet waar we met elkaar 
voor staan en kan bijdragen aan 
de uitdagingen waar we met elkaar 
voor gaan.

• Elke vrijwilliger krijgt de 
mogelijkheid om zijn of haar kennis, 
kwaliteiten en vaardigheden in te 
zetten voor de Botterstichting.

• We kennen onze 
verantwoordelijkheden, we 
respecteren die en we weten wie 
waarvoor aanspreekbaar is.

• Optimaliseren en verder verbeteren van:

•  Onze (vaar)activiteiten, opleidingsmogelijkheden, communicatie en 
exploitatie mogelijkheden van de werf.

•  Zodat de maatschappelijke rol van de Botterstichting een voortdurend 
herkenbaar begrip blijft in de gemeente Elburg en de regio.

• Optimaliseren van de werkgroepen en verbeteren van hun autonomie waarbij het 
bestuur faciliteert en minder controleert.

• Handhaven en verbreden van de Leerwerkschool.
• Het financieel verbeteren van de exploitatie van de werf.
• Het verbeteren en vergroten van de opbrengsten van het varen door middel van 

het vergroten van het aantal varende vrijwilligers (opstappers, schippers).

Onze koers naar 2025Onze principes 

Op deze wijze zijn wij ervan overtuigd 
dat de werkgroepen met meer 
autonomie binnen de Botterstichting 
aan de slag kunnen.
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We krijgen steeds meer wind in de zeilen

De koers is  
bepaald.

De bakens zijn 
gezet.

Het bestuur vaart 
die koers niet alleen: 

iedereen is nodig.

Meld je dus aan als 
bemanning voor één of 
meerdere werkgroepen.

Alleen samen creëren we 
een gezonde toekomst voor 

de Botterstichting.

Organisatie Botterstichting 2022

Bestuursleden: 
Jan van Gelder
Jan van Loo
Geert van den Pol
Freek Witter

Jeugdraad
Woordvoerder:
Mart de Jong

Mentoren:
Herman Troost
Geert van den Pol


