Stichting tot behoud van het
Boetje van Klemat en omliggend land.
Beleidsplan
2021-2023

1. Voorwoord
De stichting tot behoud van het Boetje van Klemat en omliggend land is 29 juli 2021
opgericht op initiatief van Ruud bakker.
Een stichting die zich zal inzetten voor het behoud van zijn boet. “Eh, nou, nee… voor het
behoud van het Boetje van Klemat”, verbetert Ruud.
Het Boetje van Klemat verwijst naar de naam van het omliggende gebied: het Klemat. Dit
oude stuk land van Den Hoorn is door de zee eeuwenlang ‘betwist’. En Klematten is
‘betwisten’ op sien Tessels. Een ode aan dit eeuwenoude stuk Texels land dus, dit Boetje
van Klemat.
Een schitterende plek. De natuur lijkt hier ‘oorspronkelijk’. Haar geschiedenis is rijk aan
verhalen. Maar ‘dit’ blijft toch nog wel even Ruud? Hij vreest het ergste. “Kapers op de kust.
Mensen met geld.”
Voordat hij omvalt, wil hij geregeld hebben dat zijn oude boet, die daar al staat sinds
mensenheugenis, niet verkocht wordt en privéterrein wordt.
Hij ziet het rampscenario voor zich: het oude land versteend: een eigen parking voor
tenminste twee auto’s en plastic stoelen op het terras.

“Dat nooit! Het hoort niet, het land is van de mensen. Als ik zie hoeveel mensen
genieten van de boet, dat moet blijven!”

2

2. Overzicht gegevens stichting Boetje van Klemat
Algemene gegevens:
Statutaire naam
Werktitel
Statutaire zetel
Organisatie type
Opgericht

: Stichting tot behoud van het Boetje van Klemat en omliggend
land
: Stichting het Boetje van Klemat
: gemeente Texel
: stichting
: 29 juli 2021

KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)

: 83559264
: In aanvraag
: 862916434

Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Website
E-mail

: Stolpweg 20a, 1797AV Den Hoorn, Texel
: Stolpweg 43, 1797AW Den Hoorn, Texel
: 0653137964
: www.boetjevanklemat.nl
: boetjevanklemat@gmail.com

Bestuur:
Naam
Geboortejaar
Titel
Bevoegdheid

: Hendrika Petronella Voortman
: 1964
: Voorzitter
: Gezamenlijk bevoegd

Naam
Geboortejaar
Titel
Bevoegdheid

: Rudolf Willem Josef Bakker
: 1951
: Penningmeester
: Gezamenlijk bevoegd

Naam
Geboortejaar
Titel
Bevoegdheid

: Henk-Jan Boluijt
: 1983
: Secretaris
: Gezamenlijk bevoegd
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3. Missie, visie en strategie
Achtergrond (missie)
Texelaar Ruud Bakker is sinds 1982 trotse eigenaar van een prachtige authentieke Texelse
schapenschuur, in de volksmond “boet” genoemd. Deze boet is gelegen aan het “Klemat”,
een oneindig mooi stukje land ten zuiden van Den Hoorn. Een stukje Texel waar land en zee
elkaar lange tijd betwist hebben totdat het land overwon.
Sinds 2013 geeft Ruud Bakker kunstenares Ericka Voortman de gelegenheid om haar
monumentale installaties, veelal van schapenwol, langdurig tentoon te stellen in die boet.
Uit deze jarenlange samenwerking is een symbiose ontstaan waarin cultuur en natuur
samenkomen, elkaar versterken en eenieder de kunst van onthaasten laat voelen.
Anno 2021 besluit Ruud samen met Ericka en Henk-Jan een stichting in het leven te roepen
die zich zal inzetten voor het behoud van de boet en het omliggende land.
Deze stichting zet zich in om de sfeer van onthaasten zodanig te onderhouden en te
beschermen dat ook de volgende generatie kan genieten van deze vredige sfeer op ‘het
Klemat’.
De bestuurders zetten zich belangeloos in voor dit prachtige oude land, dat ligt aan de rand
van het dorp Den Hoorn op de zuidpunt van het eiland Texel.

Doelstelling (visie)
De stichting heeft ten doel de typische vorm van het Boetje van Klemat en het tijdloze
karakter van het omliggend land te behouden, te benutten en te bewonderen en probeert
hiermee te bereiken dat zowel de Texelaar als de toerist kan genieten van dit mooie stukje
Texels erfgoed. In het bijzonder wil de stichting de wijsheid van onthaasten uitdragen en
laten beleven.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) het uitvoeren van projecten die tot doel hebben om zowel de boet als het
bijbehorende land te behouden voor de toekomst en haar open te stellen voor
publiek;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c) De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen. De stichting beoogt niet
het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht -zijn om
haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
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Ambitie lange termijn (strategie)
De hoofdambitie van de stichting is om de boet en het omliggend land tot de lengte der
dagen te beschermen. Concreet houdt dit in dat de boet periodiek onderhouden wordt en
zo nodig gerestaureerd wordt. Het omliggende land wordt op dit moment begraast door
schapen om het grasland netjes te houden. Ook de erfafscheiding, de ‘tuunwoallen’, maken
een belangrijk deel uit van het typische landschap en hebben periodiek onderhoud nodig.
Naast het land waar de boet op staat wil de stichting het Klemat als geheel letterlijk op de
kaart zetten. Wij willen ons actief inzetten voor het Klemat door onder andere historische
informatie te bundelen en te delen. Ook zouden we op termijn het Klematspaadje, dat enkel
jaren geleden deels hersteld is, volledig over het Klemat door willen trekken.
De stichting werkt ook actief aan de openstelling van de boet zelf. Dit wordt gerealiseerd
door periodieke tentoonstellingen te houden die bijdragen aan “onthaasten”. Tot het
voorjaar van 2022 exposeert kunstenaar Ericka Voortman in de boet met haar installatie
“Vischwijven”. Inmiddels werkt zij achter de schermen aan een nieuwe expositie die ook
deze keer gericht is om de sfeer van ‘onthaasten’ vorm te geven en uit te dragen.

Korte termijn ambities
De boet en het omliggende land zijn voorts nog eigendom van Ruud Bakker. Om de boet en
het omliggende land voor de toekomst te beschermen is het noodzakelijk deze in de
stichting onder te brengen. Ruud wil de boet en het omliggende land aan de stichting
schenken. Om deze schenking te kunnen uitvoeren wordt er in 2021 en 2022 gewerkt aan
de volgende activiteiten:
•

•

•

•

Het verwerven van de ANBI status:
Alvorens deze schenking plaat kan vinden wil de stichting de ANBI status verwerven.
Hierdoor hoeft de stichting alleen overdrachtsbelasting te betalen bij het in
ontvangst nemen van de schenking, en geen schenkingsbelasting
Het werven van subsidies en schenkingen:
Subsidies en schenkingen worden geworven om de overdracht van de boet en het
omliggende land mogelijk te maken.
Promotie van de stichting:
De eerste anderhalf jaar na de oprichting zal het stichtingsbestuur zich inzetten om
bekendheid te geven aan de stichting en de informatievoorziening van de stichting
op orde te krijgen.
Meerjaren Onderhoudsplan opstellen:

In de periode 2021-2023 is geen periodiek onderhoud gepland. Om zicht te krijgen op het
benodigde onderhoud voor de langere termijn zal een meerjaren onderhoudsplan worden
opgesteld.
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4. Financiën en werving inkomen
De stichting heeft geen winstoogmerk en is voor wat betreft de inkomsten afhankelijk van:
•
•
•

•

Donateurschap: word vriend van de stichting en steun met vast bedrag per termijn
Giften: eenmalige storting
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken
of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde
voorwaarden.
Erfstelling en Legaten (De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.)

De werving van financiële middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe
manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
Contact met relaties gebeurd daarnaast middels nieuwsbrieven, via website en social media.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Er is geen sprake van vermogensopbouw.
Jaarrekening, balans en jaarverslag zullen in 2022 voor het eerst beschikbaar zijn, aangezien
we in 2021 starten met het werven van inkomsten. In de onderstaande begroting is nu nog
een gelijke verdeling gegeven van de inkomstenbronnen. Aan de hand van de jaarrekening
2021-2022 zullen we deze bijstellen voor de begroting 2023.

Begroting 2021 - 2022
Inkomsten
Donateurschap € 2011,77
Giften
€ 2011,77
Subsidies
€ 2011,77

Uitgaven
Overdrachtsbelasting
Oprichting (notaris)
Overdrachtsakte (notaris)

Totaal

Materialen en
gereedschap
Website
Totaal

€ 6135,31

€ 4720,€ 600,31
€ 500,€ 165,€ 150,€ 6135,31
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