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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting tot behoud van het Boetje van Klemat en 
omliggend land. 

2022 was een echt pioniers jaar. Voor ons als bestuurders van de stichting is de nieuwe 
situatie rond de boet wennen. Voorheen was de boet eigendom van Ruud. Hij onderhield 
het en Ericka zorgde alweer bijna 10 jaar voor de kunstinstallaties. Een innige samenwerking 
waar niet alleen kunst in de boet uit voortgekomen is. Heel 2022 was namelijk ook in de 
nabijgelegen Rezieneweid de kathedraal der zachtmoedigheid te bewonderen en in een 
schuurtje nabij de Oude Hoorn zijn ook nog de 40 Barbie's in schapenwollen kostuums te 
bewonderen [GROOS!}. 

We sluiten een jaar af waarin we ons enorm gesteund voelden door alle mooie warme 
reacties van donateurs en bezoekers. Maar ook alle media-aandacht. En terecht ook. De 
overdracht van de boet als privébezit van Ruud naar publiek bezit als eigendom van de 
stichting inspireert veel bezoekers via het informatiebord voor de deur. Eenmaal binnen 
waant met zich vervolgens in een andere wereld. Een wereld van bezinning, betovering en 
verstilling. 

Ons pioniers jaar heeft dus naast de continuering van de kunstinstallaties in het teken 
gestaan van de overdracht van de boet in de stichting, ANBI aanvraag, de bouw van de 
website en het informeren van onze donateurs door middel van nieuwsbrieven.  

We kijken uit naar een nieuw jaar met een nieuwe kunstinstallatie, maar we gaan dit jaar 
ook weer onze horizon verbreden en ons inzetten voor het Klemat als geheel.  

Zo is onze grote wens het ‘Peerdepaadje’, een smal voetpad, dat van de Stolpweg richting 
de boet leidt weer volledig te laten herstellen en door te trekken tot aan de boet. 

 

Texel, maart 2023 

Ericka Voortman, voorzitter 

Henk-Jan Boluijt, secretaris 

Ruud Bakker, penningmeester 

 



 
 

  
4         

 

1. Verslag van het bestuur 
 
De stichting is nu meer dan een jaar actief. Vanaf de oprichting hebben we meteen enkele 
korte termijn doelen vastgelegd in het beleidsplan 2021-2023. Vrijwel alle doelen zijn 
behaald.  

Ericka opende in het voorjaar haar nieuwe kunstinstallatie ‘Zielskapje’. Daarnaast hebben 
wij de culturele ANBI status verworven wat grote voordelen biedt voor onze donateurs, 
maar tevens voelt als een erkenning. Het Boetje van Klemat staat op de kaart. Ook is de 
boet nu eigendom van de stichting. 

 

1.1 Culturele ANBI status 
Meteen na de oprichting van de stichting zijn we gaan werken aan het verkrijgen van de 
culturele ANBI status. De grootste horde die genomen moest worden bleek de boet zelf. 
Deze was ten tijde van de eerste aanvraag nog eigendom van Ruud. Om de ANBI status te 
verkrijgen moest de boet echter eigendom zijn van de stichting.  

Op 29 december 2021 heeft Ruud de boet aan de stichting geschonken en nadat al het 
papierwerk in orde was heeft de stichting de culturele ANBI status verkregen.   

Het voelt als een enorme stap voorwaarts en een blijk van erkenning. Het daarbij komende 
voordeel van de culturele ANBI status zit hem vooral in voordeel voor onze donateurs. Bij 
giften aan het Boetje van Klemat mag u namelijk 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken 
in de aangifte inkomstenbelasting. 

 

1.2 Schenking boet en donateurs 
Voordat Ruud omvalt, wil hij geregeld hebben dat zijn oude boet, die daar al staat sinds 
mensenheugenis, niet verkocht wordt en privéterrein wordt. Met de schenking van de boet 
door Ruud is de boet nu in de stichting beschermd voor de toekomst. Met de schenking van 
de boet aan de stichting waren wij helaas wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Dankzij 
een enkele daarvoor bestemde donatie hebben wij de schenking helemaal kunnen 
afronden. Naast deze donaties hebben wij meer dan 100 donaties ontvangen. Sommige via 
onze website en andere in de donatie melkbus in de boet. We zijn onze donateur heel erg 
dankbaar voor jullie vertrouwen en steun in onze stichting.  
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1.3 Kunst en bezoekers 
Na maanden van voorbereiding werd op 6 mei de nieuwe kunstinstallatie ‘Zielskapje’ 
geopend. De opening was spectaculair met Ericka te paard met in haar handen de nieuwe 
vlag. Deze werd later door Ericka en Ruud gehesen en lokt zo tot voorjaar 2023 bezoekers 
naar de betoverende installatie in de boet.  

De nieuwe kunstinstallatie is wederom door honderden Texelaars en ‘overkanter’ bezocht 
en de reacties in het gastenboek spreken voor zich. Woorden als betovering, verstilling, 
verliefd, komen vaak voorbij. Ericka blijf keer op keer bezoekers verrassen met kunst die 
niet alleen iets met de bezoekers doet, maar ook met de boet. Zonder haar installaties is de 
boet maar boet, haar kunst geeft een extra dimensie, de dimensie van verstilling en 
verwondering daar midden op het Klemat. Ericka werkt achter de schermen alweer aan een 
nieuwe installatie (Het Hart van Venus, opening begin juni 2023) en we kijken uit naar waar 
zij ons deze keer naar toe neemt. Dit jaar werken Ericka en Ruud alweer 10 jaar samen aan 
het realiseren van deze unieke plek. 

 

1.4 Media 
Ook in 2022 heeft Ericka zich weer enorm ingespannen het Boetje van Klemat en de 
expositie op de kaart te zetten. Zo zijn er artikelen verschenen in de Texelse Courant, 
Noordhollands Dagblad en in het tijdschrift ‘In eigen land’. Daarnaast maakte NHNieuws een 
korte reportage van Ericka en Zielskapje.  

 

1.5 Onderhoud boet en MJOP 
De boet gaat al wat jaartjes mee en dat is haar soms aan te zien. Niet dat ze er slecht uit 
ziet, nee eerder gerijpt. De harde westenwind laat hier en daar wat sporen na, maar ook de 
houtwormen genieten van haar constructie. Ruud heeft als dagelijks beheerder alle punten 
van aandacht scherp. Om een beter beeld te krijgen van de kosten voor onderhoud zal er 
tussen de exposities door dit voorjaar een schouw plaatsvinden en een kostenraming 
gemaakt worden. Gezien de hoogte van de gemeentelijke onderhoudssubsidie niet 
afdoende zal zijn om de kosten te dekken zullen we inzetten op fondsenwerving en 
donaties. 

 

1.6 Klematspaadje 
Van de Stolpweg richting de boet loopt een smal klinker voetpad. Dit voetpad eindigt echter 
tientallen meters voor de boet in grasland. Eerste stappen zijn gezet om met 
Staatsbosbeheer in contact te komen om dit paadje te verbinden met het erf van de boet. 
Zij hebben akkoord gegeven op het verlengen van het pad tot aan de boet.  
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2. Vooruitblik op 2023 
 

2.1 Kunst 
De huidige expositie zal te bewonderen zijn tot eind april 2023. Ericka is druk bezig vorm te 
geven aan al haar nieuwe plannen. We mogen al een tipje van de sluier oplichten. Haar 
nieuwe expositie zal ‘Venus’ heten waarin niet alleen de liefde centraal staat en waarin wol 
opnieuw een centrale plek in zal nemen. Begin juni zal haar expositie ‘Venus’ feestelijk 
geopend worden en zullen wij stilstaan bij de inmiddels 10 jaar durende samenwerking 
tussen Ruud en Ericka. 

 

2.2 Media en vindbaarheid 
Komend jaar, anders dan voorgaande jaren, brengt adverteren voor ons nieuwe 
onverwachte uitdagingen met zich mee. Afgelopen jaren hebben wij gebruik kunnen maken 
van goedkope zo niet gratis regelingen met diverse bladen. Helaas zijn de kaarten dit jaar 
anders geschud en moeten we gericht en verstandig ons beperkte budget inzetten om de 
boet op de kaart te houden. We zullen onverminderd inzetten op bereik via social media, 
maar ook adverteren in de activiteitenkrant van Texel. 

 

2.3 Onderhoud 
Tussen de twee exposities door zullen we de staat van de boet grondig gaan controleren en 
experts uitnodigen om een onderhoudsbegroting op te kunnen stellen voor de komende 
jaren. Deze begroting zal gebruikt worden om niet alleen de werkzaamheden te plannen, 
maar ook om fondsen te werven. 

 

2.4 Klematspaadje 
Daarnaast zullen we ons dit jaar inzetten om het Klematspaadje door te trekken tot aan de 
boet. Dit zou een prachtige oude rode (klinker) loper vormen vanaf de Stolpweg en 
bijdragen aan het Klemat als geheel. Voor het verlengen van het pad zullen wij fondsen en 
donaties moeten werven. 

 

2.5 Donaties en fondsen 
Dit jaar zullen we extra aandacht besteden aan het werven van fondsen en donaties. Ook 
het boetje heeft last van de gestegen kosten van verzekeringen, website en advertenties.  



 
 

  
7         

 

3. Organisatie 
 

De organisatie is tot op heden ongewijzigd. Wel heeft de stichting de culturele ANBI status 
gekregen. Deze status geldt al vanaf het moment van oprichting 29-07-2021. Donaties die u 
vanaf die datum aan de stichting gemaakt hebt kunt u dus fiscaal aantrekkelijk aftrekken.  

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in 
hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 
en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 
1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.   

Neemt u contact op met onze secretaris wanneer u vragen heeft over schenkingen of 
gebruikt wilt maken van de extra aftrek. Hiervoor is het noodzakelijk dat u dit vastlegt in een 
overeenkomst die wij gezamenlijk opstellen. 

 

 

3.1 Algemene gegevens: 
Statutaire naam : Stichting tot behoud van het Boetje van Klemat en omliggend 

land 
Werktitel : Stichting het Boetje van Klemat 
Statutaire zetel : gemeente Texel 
Organisatietype : stichting 
Opgericht : 29 juli 2021 
  
KvK nummer : 83559264 
Banknummer (IBAN) : NL03 TRIO 0320 3178 46 
Fiscaal nummer (RSIN) : 862916434 
  
Bezoekadres : Stolpweg 20a, 1797AV Den Hoorn, Texel 
Postadres : Diek 35, 1797AA Den Hoorn, Texel 
Telefoonnummer : 0653137964 
Website : www.boetjevanklemat.nl 
E-mail : boetjevanklemat@gmail.com 
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3.2 Samenstelling Bestuur: 
 

Naam : Hendrika Petronella Voortman 
Geboortejaar : 1964 
Titel : Voorzitter 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd  
  
Naam : Rudolf Willem Josef Bakker 
Geboortejaar : 1951 
Titel : Penningmeester 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd  
  
Naam : Henk-Jan Boluijt 
Geboortejaar : 1983 
Titel : Secretaris 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd  
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4. Jaarrekening 2022 
 

 
Omschrijving Baten Lasten 
   
Beginsaldo nov 2021 € 0,00  
Donaties € 5.116,94  
   
Taxatie makelaar  € 302,50 
Notariskosten  € 2.305,98 
Waterschapsbelasting  € 12,64 
Bankkosten  € 145,57 
PR kosten  € 551,01 
Opstalverzekering  € 300,08 
Saldo 31-12-2022  € 1.499,16 

   
Totaal € 5.116,94 € 5.116,94 
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5. Begroting 2023 
 

Omschrijving Baten Lasten 

   
Beginsaldo 01-01-2023 € 1.499,16  
Donaties € 2.000,00  
Fondsen € 5.500,00  
Onderhoudssubsidie € 582,37  
   
Waterschapsbelasting  € 15,00 
Bankkosten  € 150,00 
PR kosten  € 1.500,00 
Opstalverzekering  € 350,00 
‘Peerdepaadje'  € 6.000,00 
Reservering planmatig onderhoud  € 1.000,00 
Reserve onvoorzien  € 566,53 

   
Totaal € 9.581,53 € 9.581,53 
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