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Met deze nieuwsbrief willen we u  informeren     

over  de stand van zaken van het skûtsje De Rot. 

 

 

 

Op 22 juli 2011 is De Rot officieel  ingeschreven in het kadaster onder nummer 34487B2011. Vanaf 

die datum is de Stichting Freonen fan De Rot eigenaar van de Rot. De inschrijving in het kadaster was 

onder anderen nodig voor het verkrijgen van de hypothecaire lening van de Compagnons. Doordat 

de formaliteiten rondom de inschrijving in het kadaster en het opstellen van de juiste hypotheekakte 

langer duurden dan we hadden verwacht is er van het varen met gasten (en donateurs) in het 

vaarseizoen van 2011 weinig terecht gekomen. 

De Rot is dit jaar wel aanwezig geweest bij een aantal watersportevenementen: 

 Eind juli is Koos met De Rot naar een internationaal watersportevenement in Leer (Duitsland) 

geweest.  De familie de Haan had al langere tijd contacten met Leer vandaar dat de Rot voor 

dit evenement was uitgenodigd. ( In Leer is zelfs een gerestaureerd huis dat vernoemd is 

naar de Rot). Deze reis heeft naast een aanzienlijk sponsorbedrag ook nog een aantal nieuwe 

donateurs opgeleverd. Een uitgebreid reisverslag kunt u binnenkort lezen op onze 

vernieuwde website. 

 De Rot was 17 en 18 september  aanwezig bij een weekend activiteit van de 

watersportvereniging van Drachten. 

  In oktober was De Rot in Workum bij de start van de strontrace. 

De officiële overdracht van de Rot was op 8 oktober 2011. Om  ± 14.00 kon onze voorzitter Koop 

Hoekstra een groot aantal gasten welkom heten in de Herberg van Smallingerland.  

Locoburgemeester Egbert Berents was namens de gemeente Smallingerland aanwezig. Hij was blij 

met het initiatief om De Rot  voor Rottevalle te behouden; hiermee wordt een stukje cultureel 

erfgoed bewaard en het is een aanwinst voor het dorp. Gjalt de Jong heeft een verhaal gehouden 

over de historie van de Rot, waarna op de haven  Jannie de Haan officieel de sleutels overhandigde 

aan Koop Hoekstra. Onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door de Herberg 

van Smallingerland  en met de muzikale klanken van de Piipegealtsje Sjongers konden de vele 

aanwezigen een kijkje nemen in De Rot. 

Op 22 oktober hebben we met vertegenwoordigers van de Compagnons,  de ‘hoofdsponsors’ en 

vertegenwoordigers van notariskantoor Mook  een zeiltocht op De Leijen gemaakt. De Rot ligt nu in 

de winterslaap in de haven van Rottevalle. 

 Het bestuur is druk bezig met de plannen voor het volgend jaar: 
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 Het maken van een onderhoudsplan voor de komende jaren; dit is afhankelijk van de 

financiële mogelijkheden die we hebben.  

 Het uitwerken van de subsidiemogelijkheden; er is overleg geweest met vertegenwoordigers 

van de gemeente Smallingerland en de Provinsje Fryslân. 

 Het verder onderzoeken van de historie van De Rot; we weten al heel veel van de 

geschiedenis van De Rot. In 1939 kreeg de Rot de naam  De Ondine ( en niet Odine zoals 

aanvankelijk bekend was.) Ondine is een mythologische waternimf. De Rot heeft een tijdje 

als recreatieve woonark in de Lauwerzee gelegen, eigendom van een Amsterdamse architect 

(naam onbekend). De Rot  duikt rond 1950 op in Haarlem aan de Spaarndamseweg. De Rot 

was toen omgebouwd tot een woonarkje en is van 1950 tot 1976 bewoond door ene 

mevrouw Vogel (pianolerares). Daarna heeft mevrouw van der Peet nog 2 jaar op het schip 

gewoond waarna Ruud de Haan en Koos Hittinger het arkje in 1978 voor de sloop hebben 

gekocht. Vanaf 1980 is Ruud de Haan alleen eigenaar van de Rot en is hij begonnen met de 

restauratie. (Dit is allemaal uitgezocht door Nico Schermer. )  Van de periode dat De Rot als 

vissersschip in Zoutkamp voer is nog weinig bekend. Volgend jaar is de Rot 125 jaar oud! 

 Het uitwerken van de vaarplannen voor volgend jaar; 

o  Organiseren van een aantal vaartochten voor de donateurs ( inmiddels hebben we  

ruim 60 donateurs) 

o In het zomerseizoen een vaste avond  in de week met betalende gasten gaan zeilen 

op De Leijen 

o Het organiseren van dagtochten in samenwerking met de plaatselijk horeca. 

o Het organiseren van familietochtjes. 

o Activiteiten naar aanleiding van het 125 jarig bestaan van De Rot. 

 

In de vorige nieuwsbrief is nog aangegeven dat we een Anbi-status hebben aangevraagd. De Anbi-

status is belastingtechnisch belangrijk voor de mensen die geld willen schenken voor het behoud van 

De Rot. Deze aanvraag is door de belastingdienst helaas afgewezen omdat het restaureren en het in 

stand houden van een oud schip geen activiteit is ten algemene nutte. We hadden hier tegen in 

beroep kunnen gaan, maar uit nader onderzoek is gebleken dat in 2011 de Anbi-status van alle 

vergelijkbare initiatieven is ingetrokken, waardoor bezwaar maken tegen deze beslissing  geen zin 

heeft.  

Met de aankoop van De Rot zijn we er in geslaagd om de Rot naar Rottevalle te halen. Nu we 

eigenaar van de Rot zijn, zijn we ook verantwoordelijk voor het onderhoud en het behoud van De 

Rot. Dit kunnen we niet alleen. We hebben uw hulp en financiële steun nodig om de Rot nog jaren 

lang in de vaart te houden. Gelukkig hebben we al ruim 60 donateurs en hebben  verschillende 

mensen aangegeven dat ze willen helpen bij het onderhoud van De Rot. 
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Tot slot willen we iedereen die heeft meegewerkt om de Rot naar 

Rottevalle te halen bedanken voor hun inzet en de  (financiële) steun  en 

willen we u een goed 2012 en een behouden vaart toewensen en we 

hopen dat we in 2012 vele gasten aan boord van De Rot mogen 

verwelkomen. 

 

Stichting ‘Freonen fan de Rot’:    

Koop Hoekstra  (voorzitter) 

Jan Keuning       (secretaris) 

Koos Föllings   (penningmeester) 

Gjalt de Jong  

Tseard van der Kooy 

Wietze Lap  

Joke van der Zwaag 

 

Bankrekening Freonen fan De Rot: 1183.61.880 

correspondentie adres: Freonen fan De Rot, 

 Het Woudven 18, 9101 DB Dokkum. 

Website: www.derot.nl  

 Email: info@derot.nl 
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