Arrangementen
BU65 Enjoy Spakenburg vanaf e 70 p.p. (vraag offerte aan)
3 uur durende zeiltocht over het Eemmeer met de botter BU65.
Inclusief bier, wijn en hapjes. Lunch of Diner naar keuze in een van de
volgende restaurants:
* Spui 76
* Restaurant de Mandemaaker
* Papa Miguel
* Café de Kraplap
* Antonio’s
* The Smokehouse
* Bistro Zuid
* De Bickerie
* Brasserie Zuiderzoet (De Eemhof)
BU65 Sport & Sail 
vanaf e 80,00 p.p.
3 uur durende bottertocht met de BU65 inclusief een tennisclinic bij de
De Bickerie of watersport event bij Eemhof Watersport & Beachclub
BU65 Simply Sailing Bottertocht
e 19, p.p.
2 uur durende zeiltocht over het Eemmeer met de botter BU65.

Relaxen
op het water!
BU65
Heeft u binnenkort een:
* Verjaardag
* Bedrijfsuitje
* Ladiesnight
* Vrijgezellenfeest
* Familiedag
* Reünie
* Teambuilding
* Klantendag
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Boek nu een tocht op de
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BU65 Simply Sailing Botterzeiltocht
e 27,50 p.p.
3 uur durende zeiltocht over het Eemmeer met de botter BU65.
BU65 Wine, Beer & Bites Bottertocht
e 45, p.p.
3 uur durende zeiltocht over het Eemmeer met de botter BU65.
Inclusief bier, wijn en hapjes.
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BU65 Bread, Butter and Beer Bottertocht  e 55,00 p.p.
3 uur durende zeiltocht over het Eemmeer met de botter BU65.
Inclusief bier, wijn, salade en luxe broodjes.
BU65 Beer, Wine & Dine Bottertocht
e 65,00 p.p.
4 uur durende zeiltocht over het Eemmeer met de botter BU65.
Inclusief bier, wijn, salade en BBQ of Visbakken (naar keuze)
Het is ook mogelijk om de BU65 per uur te huren,
inclusief schipper en maat. De prijs hiervoor bedraagt
e 100,00 per uur.
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Neem dan contact met ons op en vraag vrijblijvend
een offerte aan. Mail naar BU65.nl@gmail.com of
bel 06-10404081
Er mogen maximaal 12 gasten op een botter. Vanwege onze samenwerking met andere schippers kunnen wij evenementen verzorgen tot
400 personen.
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p.a. Beethovenlaan 67
3752 WC Bunschoten
BU65.nl@gmail.com
RSIN: 857512742

Bestuursleden
A.E. Beukers - voorzitter
A. Beekhuis - secretaris
C.H.B. Bos - penningmeester
Ligplaats botter BU65
Havenstraat 23
3752 AB Spakenburg
Tel: 06 52 12 66 34 / 06 10 4040 81
(Christiaan Bos / Arend Beekhuis)

BU65

en draag zo bij om
deze prachtige botter
te behouden
voor de toekomst.

Historie
De eikenhouten botter BU65, bouwjaar 1911, (106
jaar), heeft sinds 1911 vanuit diverse havens rondom de
Zuiderzee gevist. Sinds 1967 is deze botter als varend
monument ingeschreven bij de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen onder nummer 1697. De BU65 is zowel
qua uiterlijk als snelheid een bijzonder schip. Het is het
snelste schip van de Bruine Vloot van Spakenburg. Deze
botter is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van
de Zuiderzeevisserij en ligt sinds 2007 in de museumhaven
van Spakenburg. De schipper is Christiaan Bos.

Doel van de stichting
Primaire doelstelling van de stichting is het behouden van
de BU65 voor de haven van Spakenburg. In de geschiedenis is aangegeven welke rol deze botter heeft gespeeld in
de historie van de zeilvisserij.
Een aantal bemanningsleden en een tweetal financiers
heeft het initiatief genomen om een stichting op te richten
en daarmee de botter aan te kopen. Hierdoor blijft de
botter in Spakenburg en beschikbaar voor culturele activiteiten, waarmee een uniek stukje Zuiderzee geschiedenis
behouden blijft.
Door de betrokkenheid van de vaste bemanning is
continuïteit gewaarborgd door deelneming aan diverse
historische activiteiten. De botter is en blijft daardoor
actief bij vele activiteiten die georganiseerd worden vanuit
Spakenburg maar ook daarbuiten. Deze lijn wordt met de
huidige vaste bemanning doorgezet en verder uitgebreid
waarbij gedacht moet worden aan een actieve inzet voor
culturele doeleinden, voortrekker te zijn bij de vereniging
Zeilvisserij, etc.
Samengevat de voornaamste doelen van de stichting:
* 	Het verwerven en behouden van het schip mede ter
promotie en (re)presentatie van Bunschoten-Spakenburg, waarbij de botter haar vaste ligplaats dient te
behouden in de museumhaven van Spakenburg.

* 	Het bevorderen van de belangstelling voor de cultuur en de geschiedenis van de zuiderzeevisserij.
* 	Het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
We werken met projecten om de botter BU65 voor de
toekomst te behouden. Denk hierbij aan het jaarlijks
onderhoud, vervanging van de zeilen, de mast, het lakken van het de boorden, het verven van de romp en het
schoonmaken van de onderkant van de botter. De botter BU65 gaat jaarlijks op de helling om te controleren
of er slechte of rotte plekken in het onderwaterschip te
zien zijn. ‘s Winters wordt de botter ontdaan van zijn
zeiltuig en afgedekt met een winterzeil
Kijk op onze site om te zien welke projecten er in de
planning staan, welke afgerond zijn en welke op dit
moment onderhanden zijn.

Wordt vrijwilliger, donateur of sponsor van
de stichting tot behoud van Spakenburger
Botters

Donateur
Kleine vriend van de BU65
e 50,00 per jaar
* 	Jaarlijkse deelname met 1 persoon aan de jaarlijkse ‘vrienden
van de BU65 bottertocht’
* 	Abonnement op de nieuwsbrief
* Vermelding op de site
Vriend van de BU65
e 100,00 per jaar
* 	Jaarlijkse deelname met 2 personen aan de jaarlijkse ‘vrienden
van de BU65 bottertocht’
* Abonnement op de nieuwsbrief
* Vermelding op de site
Grote vriend van de BU65
e 250,00 per jaar
*	Jaarlijkse deelname met 4 personen aan de jaarlijkse ‘vrienden
van de BU65 bottertocht’
* Abonnement op de nieuwsbrief
* Vermelding op de site

Sponsor
Bronssponsor 
e 500,00
* 1 x 2 uur durende zeiltocht inclusief drankjes
* Mogelijkheid tot meezeilen tijdens een wedstrijd
* Ontvangst nieuwsbrief met daarin uw logo in het klein
* Logo op de site
* Banner op de site
Zilversponsor
e 1.000,00
* 1 x 4 uur durende zeiltocht inclusief drankjes + BBQ/Visbakken
* Mogelijkheid tot meezeilen tijdens een wedstrijd
* Ontvangst nieuwsbrief met daarin uw logo in het klein
* Logo op de site
* Banner op de site
Goudsponsor
e 1.950,00
* 2 x 4 uur durende zeiltocht inclusief drankjes en BBQ/Visbakken
* Mogelijkheid tot meezeilen tijdens een wedstrijd
* Ontvangst nieuwsbrief met daarin uw logo in het groot
* Logo op de site
* Banner op de site
Diamantsponsor
e 2.500,00
* 2 x 6 uur durende zeiltocht inclusief drankjes en BBQ/Visbakken
* Mogelijkheid tot meezeilen tijdens een wedstrijd
* Ontvangst nieuwsbrief met daarin uw logo in het groot
* Logo op de site
* Banner op de site
* Vlag in de botter

Vrijwilliger
Meehelpen met onderhoud en zeiltochten en
daarbij opgeleid worden
tot bemanning.

