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Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond 
Herenweg 43A                                                                                      

2361 EE Warmond 

                                                                              telefoon: 0252 545894 
                                                                     bank: NL93RABO0367700549 
                                                                           e-mail: info@hylketromp.nl 

                                                                     website: www.hylketromp.nl 

 Nieuwsbrief – 2017-2 

 
 

Warmond, 1 december 2017  
 Aan de vrienden van de Hylke Tromp 

 
  
We kunnen terugkijken op een mooi zeilseizoen! De Hylke is vaker op de Kagerplassen te zien 
geweest dan ooit en heel veel mensen hebben ervaren hoe het is om op onze traditionele 
Kagenaar te varen. Natuurlijk was iedereen enthousiast, ook over de goede staat waarin de boot 
nu verkeert. 
Ander goed nieuws is dat de belastingdienst onze stichting de status van culturele Anbi heeft 
verleend. Daardoor kunt u als vriend van de Hylke Tromp uw jaarlijkse donatie in mindering 
brengen bij uw belastingaangifte (verderop leggen wij u uit hoe). 
 
Wij hebben nog niet van alle vrienden het e-mailadres. Als u deze nieuwsbrief per e-mail 
ontvangt, kunt u bij sommige berichten direct doorklikken naar de website. Vaak vindt u daar nog 
meer informatie en ook mooie foto’s. 
Als u deze nieuwsbrief op papier krijgt mist u deze extra informatie en foto’s. U kunt wel naar de 
website www.hylketromp.nl gaan want daarop vindt u de nieuwsbrief ook. En als u uw e-
mailadres aan de secretaris doorgeeft (info@hylketromp.nl) ontvangt u de volgende 
nieuwsbrieven meteen in uw e-mail! 
 
 
Promotiefilm 
Heeft u onze promotiefilm al gezien?! 
Bas Brand heeft geheel belangeloos prachtige opnames gemaakt van de Hylke Tromp, varend 
op het Joppe. Op onze eigen website vindt u de film hier. 
Natuurlijk is de film ook op YouTube te bekijken, daar is de film al ruim 500 keer bekeken. 
Als u familie, vrienden, collega’s wilt laten zien hoe mooi het schip is dat u als vriend steunt dan 
is deze film een mooi middel. 
 
 
Vriendentocht 
Veel vrienden willen graag meevaren met de Hylke, maar waren toch verhinderd om met de voor 
vrijdagmiddag 1 september geplande vriendentocht mee te varen. 
Een volgende vriendentocht zullen we waarschijnlijk in mei komend jaar plannen, u ontvangt 
tijdig een uitnodiging. 
 
Maar inmiddels hebben we voldoende schippers en vaart de Hylke zo vaak, dat u als vriend (met 
uw partner of een andere gast) ook buíten de vriendentochten kunt meevaren! 
U bent van harte welkom om in het nieuwe zeilseizoen mee te zeilen tijdens één van de tochten 
die de vrijwilligers bijna wekelijks varen. Dat kan een recreatieve dagtocht zijn of een 
trainingstocht; neemt u contact op met één van de bestuursleden om een datum af te spreken. 
  

http://www.hylketromp.nl/
mailto:info@hylketromp.nl
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/het-schip/promotiefilm/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/het-schip/promotiefilm/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/het-schip/promotiefilm/
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“De Hylke Tromp is er ook voor u ! “ 
Dat was het motto dat we in onze eerste nieuwsbrief van dit jaar presenteerden. 
Ons streven was om de Hylke veel vaker dan voorheen te laten zien op de Kagerplassen. Dat 
streven is succesvol geweest: de Hylke heeft meer gevaren dan ooit én we hebben meer 
meevarenden gehad dan ooit! 
 
Zo was het heel bijzonder om twee keer een dagtocht met passagiers van de stichting 
Vaarkracht (“Even een moment geen kankerpatiënt”) te zeilen. Mensen zijn er door een zeiltocht 
even helemaal uit en dat gaf blije gezichten en mooie momenten. Foto’s staan op onze eigen 
website en op de website van de stichting Vaarkracht. 
 
Tijdens de Warmondse Schippertjesdagen op 16 en 17 september was de Hylke ook present. 
Vrijwilligers van de Balgerij hebben deze twee dagen bijna 100 gasten aan boord gehad. Vanaf 
de Gemeentehaven voeren we over de Leede naar ’t Joppe. Daar werden de zeilen gehesen, en 
zeilden we heen en terug naar Tengnagel. 
Zaterdag was een prachtige dag, zondag konden we helaas in verband met harde wind maar 
twee keer uitvaren. 
Volgend jaar zijn we weer van de partij! 
 
Verder heeft de Rabobank net als vorige jaren de Hylke een middag gereserveerd voor een 
ontspannen zeilmiddag met een twaalftal cliënten. Dat is altijd een heel geanimeerd gebeuren, 
zeilen met een hapje en een drankje. Wie wil mag natuurlijk zelf aan het roer staan en 
assistentie bij het bedienen van de zwaarden en het hijsen en strijken van de zeilen is ook altijd 
welkom. 
 
 
De heer Hylke Tromp en de website www.hylketromp.nl 
Op de website stond altijd al informatie over de naamgever van onze  
boot, de heer Hylke Tromp. We hebben die informatie nu ook aangevuld 
met twee foto’s van de heer Tromp. Zie de speciale pagina. 
 
 
Winteronderhoud 
De Hylke ligt nu in de winterstalling bij de familie Van der Stok. De nieuwe mast is door de 
vrijwilligers van de wedstrijdploeg al weer in de olie gezet en de giek is gelakt. 
De zwaarden en het roer zullen binnenkort door vrijwilligers van zeilvereniging de Balgerij 
worden gelakt. En dan zijn er nog wat kleine andere klusjes die gebeuren moeten. 
Dit jaar zal dat allemaal veel minder tijd gaan kosten dan vorig jaar, toen er echt gróót 
onderhoud moest worden gepleegd. 
 
De planning is dat onze Kagenaar eind maart begin april weer kan uitvaren! 
 
 
Wedstrijdgroep 2e bij Turfwedstrijden 
De wedstrijdgroep van de Hylke onder leiding van Marcel Juffermans is tweede geworden bij de 
Turfrace die dit jaar van 22 tot en met 24 september werd gehouden. Een knappe prestatie! 
Het hele weekend stond er geen of nauwelijks wind. In plaats van drie dagen zeilen was het dus 
drie dagen afzien met jagen, bomen en roeien… 
Op de website staat een uitgebreid verslag van de wedstrijden. 
 
 
Status van ‘culturele ANBI’ voor onze stichting! 
We zijn verguld dat de belastingdienst onze aanvraag om aanwijzing als “culturele ANBI” (ANBI 
= algemeen nut beogende instelling) heeft gehonoreerd. (lees verder op pagina 3) 
  

http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2017/08/26/vaarkracht-2017/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2017/08/26/vaarkracht-2017/
https://www.vaarkracht.nl/groepsvaartocht/warmond-en-hylke-tromp-19-en-20-augustus-2017/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2017/09/15/schippertjesdagen-2017/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2017/08/26/sponsortocht-rabobank/
http://www.hylketromp.nl/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/het-schip/over-hylke-tromp/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/het-schip/over-hylke-tromp/
http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2017/11/06/turfrace-2017/
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Voor u als vriend betekent dat, dat u uw jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Traditionele Zeilvaart 
Warmond mag aftrekken in uw belastingaangifte! Dat heeft alleen zin als uw totale giften uitstij-
gen boven een drempel, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. 
 
Als u echter schriftelijk belooft dat u onze stichting tenminste 5 jaar blijft steunen, is uw jaarlijkse 
bijdrage altijd aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ! Er is dan geen sprake van een drempel. 
Dat betekent dat een jaarlijkse donatie van € 100 aan onze stichting u netto maar € 35 kost als u 
in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt (52%, voor inkomens boven € 67.072) en 
netto slechts € 49 als u in de tweede schijf valt (40,8 %, voor jaarinkomens boven € 19.982 of 
voor mensen met AOW boven € 34.130). 
 
Als u wilt profiteren van dit fiscale voordeel stuurt de secretaris u graag een formulier toe. Als u 
dat formulier nog dit jaar invult, is ook uw donatie van 2017 nog aftrekbaar. 
Op onze website staat een uitgebreidere uitleg. 
 
 
 

 
De Hylke Tromp bij het invallen van de avond op de Laeck 

http://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/vrienden/anbi/

