Stichting ‘Piet Hein’

Beleidsplan 2020 - 2025

Koninklijk Jacht Piet Hein: Nationaal maritiem erfgoed
Het koninklijk jacht Piet Hein was het nationale geschenk aan prinses Juliana en prins Bernhard ter
gelegenheid van hun huwelijk op 7 januari 1937. In 1980 werd de Piet Hein door prinses Juliana en
prins Bernhard afgestaan waarna het schip een ideële en museale bestemming kreeg. De stichting
‘Piet Hein’ draagt als eigenaar en beheerder daarvoor zorg.
Missie
Het nationaal maritiem erfgoed de Piet Hein in stand houden.
Visie
De Piet Hein als museale bestemming zo goed mogelijk in haar originele staat en in volle glorie voor
de vaart behouden.
Aanpak
Het behoud en onderhoud van het jacht is arbeidsintensief en kostbaar. De kernpunten ter behoud
van de Piet Hein betreffen:
Inzet Piet Hein
Door de inzet van de Piet Hein voor maritieme activiteiten, museale en ideële doeleinden wordt, met
prachtige tochten over onze nationale wateren, de Piet Hein in de vaart gehouden en daarmee
inkomsten voor het behoud en onderhoud verworven.
Partners
De partners van de Piet Hein leveren door hun financiële bijdragen en barterdeals een belangrijk
aandeel in de inkomsten.
Vrijwilligers
De vrijwilligers vormen, bij het beheer en onderhoud en als bemanning bij de inzet van de Piet Hein,
een cruciale factor.
Middelen
De middelen worden opgebracht vanuit:
- opbrengsten uit activiteiten;
- bijdragen en subsidies;
- erfstellingen, legaten en schenkingen;
- overige baten.
Ten aanzien van de financiën wordt er door de accountant jaarlijks een jaarrekening opgemaakt die
via de website publiekelijk beschikbaar is.
Organisatie
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is weergegeven op de website (https://piethein.nu/nlNL/organisatie/bestuur).
Vrijwilligers
Er is een brede kring van trouwe, enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten als bemanningslid en/of
onderhoudsactiviteiten verrichten. De belangeloze inzet van deze vrijwilligers zorgt ervoor dat het
schip in al haar pracht en praal kan blijven varen. Het behoud en uitbreiding van de groep vrijwilligers
is een voortdurend aandachtspunt.
Doelen 2020-2025
De doelen voor de komende jaren betreffen:
- Onderhoud Piet Hein
Realisatie meerjarenonderhoudsplan (incl. begroting);
- Piet Hein onder de aandacht
Realisatie van het social media plan;
brengen van de bevolking
Piet Hein vertonen op maritieme bijeenkomsten;
- Geschiedenis van de Piet Hein
Het verzamelen van stukken met betrekking tot de geschiedenis
van de Piet Hein en deze tentoon te stellen / te publiceren.
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