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Inleiding
Koerswijziging uit 2014 wordt vervolgd; wel meer aandacht voor behoud ambachten
In 2014 hebben we de prioriteiten voor de komende periode van 5 a 10 jaar vastgelegd:

Resultaat prioriteitenstelling vanuit strategiesessies 2014
In de inleiding van het vorige DOP staat vermeld: “de gang van zaken in 2015 stimuleert en
motiveert om op de ingeslagen koers verder te gaan!”.
Ook de resultaten van 2016 en 2017 geven aanleiding om niet af te wijken van onze prioriteiten.
Bekendheid geven aan “de grootste vloot Varend Erfgoed ter wereld” levert direct rendement op in
(bijvoorbeeld) gesprekken met beleidsmakers. De successen behaald op het gebied van wet-en
regelgeving zijn een direct gevolg van een grote gezamenlijke inspanning EN (naar onze
overtuiging!) de grotere bekendheid van het Varend Erfgoed in Nederland.
Aangezien in onze doelstellingen nadrukkelijk niet alleen het behoud van de schepen maar ook het
behoud van de oude scheepsambachten wordt vermeld, is in 2016 de kans gegrepen gebruik te
maken van externe financiering (subsidies) om daarmee het project Traditionele Ambachten Varend
Erfgoed (TAVE) op te kunnen tuigen. Dit project is in 2017 uitgevoerd en zal de aanzet zijn tot
meer aandacht voor het scheepsambacht. Deze aandacht zal ook weer resulteren in meer aandacht
voor en bekendheid met de schepen en daarmee ondersteunend zijn aan onze prioriteiten!
Opzet DOP
Het Driejarig Operationeel Plan 2018-2020 heeft dezelfde opzet als in het DOP 2019-2019, dus met
toevoeging van een hoofdstuk “Behoud scheepsambachten”. Er zijn derhalve (weer) 7
hoofdonderwerpen. Per (sub)onderwerp wordt de stand van zaken vermeld, acties die uitgevoerd en
gereed zijn afgesloten en worden (zo nodig) nieuwe acties toegevoegd. Gepoogd is om de acties zo
concreet mogelijk te maken met een helder resultaat voor 2018.
Het DOP heeft – zoals ieder jaar - een hoog ambitieniveau, maar we gaan de uitdaging aan om het
te realiseren!
De zeven hoofdonderwerpen zijn:
1. Behoud schepen
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Alle acties dienen gericht te zijn op het behoud van onze schepen. De acties zijn echter haast altijd
indirect daarop gericht. Voorbeeld: het vullen van het register geeft een overzicht van onze
“grootste collectie historische schepen ter wereld” en kan daarmee gebruikt worden naar derden om
het belang van onze schepen aan te tonen en daarmee het behoud te ondersteunen en te stimuleren.
Directe aanleiding voor deze aparte categorie “behoud schepen” is dat er ontwikkelingen zijn die
een directe bedreiging (kunnen) vormen voor het behoud van de schepen of juist direct essentieel
zijn voor het behoud.
2. Behoud scheepsambachten
Acties gericht op het behouden van traditionele scheepsambachten.
3. Schepen documenteren
Belangrijk voor het behoud van de schepen maar zeker ook in het licht van de ontwikkelingen rond
het register.
4. Direct ledenbelang
De activiteiten die direct van belang zijn voor onze leden, van reünie tot wet- en regelgeving.
5. Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering
Relevant voor het behoud is zeker het vastleggen en overdragen van de kennis en kunde die binnen
de vereniging aanwezig is, maar ook vermeerdering van die kennis en kunde.
6. Communicatie en PR
Alle activiteiten die te maken hebben met dit onderwerp van huisstijl tot evenementen tot website.
7. Interne organisatie
Het functioneren van de vereniging als organisatie.
De verschillende beschreven acties spreken voor zich. Voor elke actie is een bestuurslid
verantwoordelijk, wat niet inhoudt dat hij of zij noodzakelijkerwijs de uitvoering in zijn of haar
eentje doet. Tip: er is een lijst met afkortingen (laatste pagina)

We laten ons graag zien
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Voortgang DOP-acties
De volgende sheet vereist eigenlijk de nodige uitleg, maar prikkelt hopelijk voldoende om verder
dit toch vrij lijvige document door te nemen……..
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1. Behoud schepen
1.01 Schepen behoeden voor sloop t.g.v. invoering van het CvO/CBB Fred
aanvullen/corrigeren
Na 30 dec. 2018 dienen veel van onze schepen te beschikken over een Certificaat van Onderzoek
CvO (eigenlijk : communautair binnenvaartcertificaat voor binnenschepen; CBB). Schepen die
CvO/CBB-plichtig zijn, mogen vanaf 31 dec. 2018 niet meer varen zonder geldig CvO/CBB.
De vrees bestaat dat – ondanks veel ruchtbaarheid – nog steeds binnen en (vooral) buiten de
vereniging er eigenaren zijn, die niet op de hoogte zijn van deze verplichting. Als een eigenaar
“verrast” wordt door deze regelgeving is het behalen van een CvO/CBB na 30 dec. 2018 zeer lastig
en vooral erg kostbaar, aangezien het schip dan aan de eisen voor de Rijnvaart moet voldoen. Tot
genoemde datum geldt een overgangsregeling, waarbij een aantal vrijstellingen kan worden
verkregen op grond van (het ontbreken van) zgn. klaarblijkelijk gevaar.
Sloop dreigt derhalve voor schepen waarvan de eigenaar niet tijdig actie heeft genomen, waardoor
zijn/haar schip niet meer mag varen en in vele gevallen een forse waardedaling ondervindt.
Eind 2016/ begin 2017 hebben we een eerste “crash-actie” uitgevoerd door het verspreiden van
5000 folders onder CvO/CBB-plichtige schepen (de meeste geen lid van onze vereniging), waarin
de problematiek helder wordt uiteengezet.

Treffend beeld van een dreiging….
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In 2017 hebben we ook op verschillende andere manieren aandacht besteed aan de CvO/CBBproblematiek:
• Via publicaties in de Bokkepoot, Bulletalie en aandacht in de Algemene Ledenvergadering;
• Via publicaties in een aantal andere bladen o.a. VLOT;
• Er zijn een aantal workshops “CvO” georganiseerd;
• We hebben de verzekeraars (EOC, TVM, Kuiper) gevraagd aandacht aan het onderwerp te
besteden bij al hun verzekerden (en dat is ook gebeurd);
• Er is aan de FVEN (cie wet-en regelgeving) gevraagd om maximale aandacht voor dit
onderwerp; dit heeft o.a. mede geleid tot een structureel overleg met de ministeries OC&W
en I&W (voormalig I&M) en de inspectiedienst IL&T.
In 2017 en 2018 zullen we aandacht blijven vragen voor het CvO/CBB op verschillende manieren:
• Communicatie naar onze eigen achterban en daarbuiten d.m.v. onze eigen kanalen en via
folderacties, advertorials in bladen, etc.
• Bepleiten van meer tijd voor het keuren t.b.v. het CvO/CBB op basis van de eisen in de
overgangsregeling, omdat naar verwachting een aantal scheepseigenaren het niet lukt voor
30 dec. 2018 het schip te certificeren. Of we hierin slagen is onzeker. We pleiten dus niet
voor een uitstel van de CvO/CBB-plicht per 31 dec. 2018, omdat er al sprake is van een 10jarige termijn sinds de aankondiging van de CvO/CBB-plicht.
• Bepleiten dat het redelijk zou zijn dat ook dan historische schepen (“traditionele vaartuigen”
zoals genoemd in EU Richtlijn/ES-TRIN; Hoofdstuk 24) op grond van het ontbreken van
klaarblijkelijk gevaar een aantal vrijstellingen zou mogen krijgen (net als voor 31 dec. 2018
dus).
• Zie verder ook hoofdstuk 4 : Wet-en Regelgeving.
Verantwoordelijken binnen het bestuur: Rolf en Fred
1.02 Hoofdstuk 24 van de Europese Richtlijn 2006/87/EG, ES-TRIN Fred
aanvullen/corrigeren

In de Europese Richtlijn 2006/87/EG, ES-TRIN is een apart hoofdstuk ‘Traditionele vaartuigen’
opgenomen (nu 24; voorheen 19). Dit hoofdstuk biedt de mogelijkheid om op basis van
‘alternatieve aanpassingen’ te voldoen aan alle geldende technische eisen. Zodra dit hoofdstuk is
ingevoerd (verwachting is oktober 2018) EN een schip valt onder de definitie ‘traditioneel
vaartuig’, dan kan dit schip deze na oktober 2018, op basis van de alternatieve aanpassingen toch
voldoen aan alle technische (veiligheids) eisen en daarmee gecertificeerd worden voor alle
binnenwateren (inclusief Rijn).
Te denken valt bijvoorbeeld aan casco’s van woonarken die weer gerestaureerd worden naar een
historisch varend schip.
Akties:
• Lobby om al het Varend Ergoed in Nederland te laten vallen onder “traditioneel vaartuig”;
• Overleg met IL&T over de wijze van invoering van Hoofdstuk 24
Verantwoordelijken binnen het bestuur: Rolf en Fred

1.03 Hypotheekverstrekking Jan redactie tekst
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In 2016 werden we onaangenaam verrast door de mededeling van de ING-bank te zullen stoppen
met het verstrekken van hypotheken voor woonschepen/pleziervaartuigen. In feite is er nu nog maar
één bank (nl. Rabobank) die hypotheken verstrekt en ook bij die bank zijn twijfels of dit
gecontinueerd zal worden.
Andere banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen hebben geen enkele interesse in
scheepshypotheken. Een enkele wil wel, maar ze willen niet van nul af beginnen maar het
klantenbestand van de ING overnemen en voortzetten, maar dat wil de ING niet. De marges zijn
blijkbaar te klein om het op te zetten en er iets aan te verdienen.
Vooralsnog is de situatie niet echt alarmerend, maar we blijven deze ontwikkeling wel nauwgezet
volgen. Het is ook de vraag of we als vereniging in staat zijn deze ontwikkeling te sturen. Uiteraard
wordt hierin nauw overleg gevoerd met de LWO.
Hypotheekverstrekking is een absolute voorwaarde voor het behoud van onze schepen!
Actie: als LVBHB alternatieve financieringsmogelijkheden onderzoeken ( bijv. crowdfunding?)
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Jan Marijt
2 Behoud scheepsambachten
2.01 Project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed (TAVE) Rolf: nog afstemmen met Petra
Traditionele scheepsambachten staan onder druk. Het aantal beoefenaren neemt af door verdere
commercialisering van scheepswerven, vergrijzing en gebrek aan aandacht.
Het project “Traditionele Ambachten Varend Erfgoed” (TAVE) beoogt dit “tij te keren”.
Uit een scala van scheepsambachten zijn vier technieken gekozen met maatschappelijke relevantie
ten behoeve van het behoud (in originele staat!) van de huidige collectie Varend Erfgoed. Concreet
gaat het om klinken, staaldraadsplitsen, rondhouten fabriceren en planken (huidgangen)
krombranden.
TAVE wil d.m.v. onder meer vastlegging van deze technieken in beeld en schrift, aanbieden van
“lesmateriaal” aan technische (scheeps)opleidingen én het benutten van mogelijkheden voor
inloopworkshops en PR bij twee concrete evenementen de aandacht vestigen op deze ambachten en
daarmee de belangstelling bij jongeren, scheepseigenaren en het publiek vergroten.
Het project wordt uitgevoerd in 2017 en kende een begroting van € 34.000,Het bijzondere van dit project is dat het uitgevoerd wordt vrijwel uitsluitend op basis van een
externe financiering (de vereniging draagt € 2000,- bij; de rest van de begroting moet van extern
komen).
Begin 2017 is de financiering van dit project nagenoeg rond gekomen:
- € 17.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie
- € 10.000 van het Prins Bernard Cultuurfonds
- € 2.000 van de LVBHB
- € 1.000 van Stichting BASM
Er is een projectleider geworven en benoemd (Petra Spithost)
Het project is in 2017 met verve opgepakt een heeft heel veel publiciteit gekregen. De
doelstellingen van het project zijn behaald!
Acties voor 2018:
• Nagaan of en hoe er een goed vervolg aan TAVE kan worden gegeven
Verantwoordelijke binnen bestuur: Rolf
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Krijg dit maar eens voor elkaar…..
3. Schepen documenteren
3.01 Vullen Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN), BHS en vermelding schepen in het
Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Klaus
Wij zijn een groot voorstander van het registreren van al het Varend Erfgoed in het Register (het
Register Varend Erfgoed Nederland: RVEN).
Varend Erfgoed is veel meer dan alleen de Varende Monumenten! Naar schatting zijn er in
Nederland ruim bijna 6000 schepen die voldoen aan de kwalificatie Varend Erfgoed en die staan
nog lang niet allemaal in het Register.
Waarom is het zo belangrijk dat het Register zo goed mogelijk wordt gevuld?? Een aantal redenen:
• Het Register is het “venster” voor derden (met name de overheid) op de grootste collectie
Varend Erfgoed ter wereld.
• Hoe beter het Register gevuld is, des te meer invloed we kunnen uitoefenen op wet- en
regelgeving
• Vermelding in het Register zal steeds meer gelden als kwalificatie voor bepaalde
voorrechten (vrijstellingen) of voordelen; denk bijvoorbeeld aan korting op liggelden.
We willen er naar toe dat de basisgegevens maar op één plek vastgelegd worden. Dat zal voor ons
het Schepenregister (Bestand Historische Schepen ; BHS) zijn. Nu is het nog zo dat dezelfde
gegevens zowel in BHS als in het RVEN vastliggen (EN twee keer ingevuld moeten worden) , maar
daar willen we vanaf. De gegevens in het Register worden nl. niet “automatisch” bijgewerkt als
basisgegevens in BHS veranderen; dus zijn veel gegevens in het Register verouderd…
We gaan toe naar een situatie waarin, na het vullen van BHS met een minimaal aantal benodigde
gegevens, de inschrijving in het Register automatisch kan geschieden. Het zal altijd zo zijn dat
alleen de eigenaar van de gegevens kan beslissen of inschrijving in het BHS en/of het Register
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plaats vindt of niet. De drempel voor inschrijving in het Register willen we zo laag mogelijk maken;
zowel qua kosten als inspanning. Het is in 2017 al gelukt om de inschrijvingskosten en
verlengingskosten drastisch te verlagen (naar € 10,-).
Als het vullen van het RVEN op deze manier gaat lukken, zal ook het vullen van het NRME (het
Register waarin al het mobiele Erfgoed staat; dus ook auto’s , treinen en vliegtuigen) automatisch
kunnen geschieden. Dat is belangrijk omdat ook het NRME een venster op het mobiele erfgoed in
Nederland biedt en er tot nu toe maar enige tientallen schepen in vermeld staan.
Concrete acties 2018:
• Kosten inschrijving in RVEN drastisch verlagen
• BHS gebruikersvriendelijker maken (naar BHS 2.0)
• Eigenaren stimuleren om BHS te vullen (aktie in april)
• Interface BHS-RVEN in orde maken en eigenaren toestemming vragen voor het automatisch
vullen van het RVEN
Verantwoordelijken binnen bestuur: Rolf (met name RVEN) en Klaus (BHS)
3.02 Nieuwe Schouw Klaus
Het huidige RVEN kent een aantal grote praktische bezwaren. Daardoor worden schepen die niet in
de A-categorie zijn ingedeeld benadeeld, vindt ongewenste reconstructie (in plaats van restauratie)
plaats en worden schepen gesloopt of verdwijnen naar het buitenland.
Tijdens de Algemene Vergadering 2012 is het volgende voorstel aangenomen:
‘Het bestuur kiest ervoor om de schepen te documenteren (bij voorkeur via scheepshistorisch
onderzoek) op basis van het Waardestellend Kader (WSK). Daarmee bevordert het bestuur dat
zoveel mogelijk vaartuigen worden gedocumenteerd en opgenomen in het Register. Het Historisch
Bedrijfsvaartuig is eigenaar en beheerder van de criteria van de rubrieken uit het WSK en
(be)oordeelt (dus) zelf. Voor het bepalen of een vaartuig herkenbaar is als voormalig
bedrijfsvaartuig en eventueel gecategoriseerd zou kunnen worden als Varend Monumen,t kiest het
bestuur voor de methodiek van de 100-meter-schouw (N.B. later genoemd de Nieuwe Schouw).’
Ter verduidelijking: De Nieuwe Schouw is een combinatie van meerdere elementen. De 100-m
schouw is er daar één van, maar daarnaast zijn het bekijken van het schip zelf en een
cultuurhistorische beschrijving ook belangrijke onderdelen.
Stand van zaken.
In 2015 is de projectgroep “Nieuwe Schouw” gevormd. De projectgroep heeft een voorstel voor de
Nieuwe Schouw ontwikkeld dat vervolgens is voorgelegd aan de ledenvergadering. De
ledenvergadering in 2016 (juli) heeft het voorstel aangenomen.
In 2017 is de Nieuwe Schouw verder ontwikkeld en zijn meer criteria uit het Waarde Stellend
Kader opgenomen. Ook zijn een aantal schepen op de nieuwe manier geschouwd (als proef). Er is
de keuze gemaakt voor BHS om daarin ook de elementen t.b.v. de cultuurhistorische beschrijving
op te laten nemen en vanuit BHS die beschrijving vervolgens te genereren.
Voor 2018 staan de volgende acties gepland:
• Invoering Nieuwe Schouw (in overleg met de Registercommissie van de Federatie)
• Verdere ontwikkeling Nieuwe Schouw; met name het opnemen van (nog) meer criteria
vanuit het Waarde Stellend Kader
3.03 Scheepshistorisch onderzoek
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In 2012 heeft de projectgroep SHO een plan van aanpak gepresenteerd voor het scheepshistorisch
onderzoek. Scheepshistorisch onderzoek draagt bij aan het voorkomen van ongewenste sloop of
reconstructie van scheepsonderdelen doordat de eigenaar bewust wordt (gemaakt) van de waarde
van (onderdelen van) zijn/haar schip. Scheepshistorisch onderzoek kan mede de basis voor het
registreren van varend erfgoed in het RVEN verzorgen (dit is ook in het ontwerp van de Nieuwe
Schouw opgenomen).
Op basis van de resultaten van de pilots in 2013 en verdere discussies tussen bestuur en
projectgroep SHO is in 2014 besloten SHO in een separate stichting onder te brengen (Stichting
S2HO) Deze stichting is een oplossing voor het probleem van de financiering van SHO (met name
de gewenste betaling van de onderzoekers) en de onafhankelijkheid van de in te zetten expertise.
Bovendien is een stichting (en zeker indien aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling)
veel beter gepositioneerd voor het verkrijgen van subsidies.
In 2016 zijn er door S2HO een aantal onderzoeken uitgevoerd. De mogelijke rol van S2HO in de
Nieuwe Schouw zal in 2017 en 2018 verder uitgewerkt worden.
Ook de verdere invulling van de rol van S2HO in het geheel van het documenteren van schepen zal
een punt van nader overleg zijn tussen bestuur en stichtingsbestuur!
Verantwoordelijke binnen bestuur: Rolf

Ook in Groningen valt nog heel wat te documenteren
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4. Direct ledenbelang
4.01 Collectieve inkoop Nicolien en Fred
Het Historisch Bedrijfsvaartuig kan voor haar leden inkoopafspraken maken. Voor
scheepsverzekeringen (EOC) en diesel (Gulf) zijn afspraken gemaakt. Een poging om dit voor verf
te doen is helaas mislukt. Het is de moeite waard na te gaan of er voor andere zaken ook
inkoopafspraken gemaakt kunnen worden. Te denken valt aan:
• AIS
• Keuring brandblussers en reddingsvesten.
• GTL
Voor AIS is eind 2016 een (tweede) inkoopactie opgezet. Maar liefst een kleine 70 ruim 100
belangstellenden hebben zich gemeld. Hieruit blijkt dat nog steeds niet alle leden over een AIS
beschikken wat wel een zorgelijk teken is.
Het laten gieten van boldertjes (genoemd als actie voor 2016) heeft ook in 2017 helaas nog niet
plaatsgevonden.
Bij Hassailt heeft een collectieve keuring van brandblussers en gasinstallaties plaatsgevonden. Dit
was een groot succes en we willen dit tijdens iedere Erfgoedmanifestatie herhalen en zo mogelijk
verder uitbreiden.
Verantwoordelijken binnen het bestuur: Nicolien en Fred
Concrete actie en/of doelstelling voor 2017:
• Collectieve inkoop keuring brandblussers tijdens “Hassailt”. Nog beter: ieder jaar tijdens
onze jaarlijkse erfgoedmanifestatie dit meenemen als onderdeel van de organisatie. Dan
kunnen deelnemende schepen daar alvast rekening mee houden.
• Laten gieten van boldertjes (heeft lang stilgelegen maar het project leeft nog wel)
• Behoefte peilen aan (nog) een inkoopactie voor AIS. De behoefte aan gezamenlijke inkoop
van de (veel goedkopere) B-transponders voor kleinere schepen is al geuit. Of er nog een
keer voldoende belangstelling is voor de inkoop van A-transponders zullen we moeten
peilen.
• Vereenvoudigen van gemeenschappelijke inkoop d.m.v. een uitgebreide Wordpress plugin.
Primair bedoeld voor gemeenschappelijke inkoop van diesel, maar mogelijk ook goed
bruikbaar voor andere zaken zoals keuringsacties etc. Hoe staat het hiermee eigenlijk???

4.02 Organisatie jaarlijkse erfgoedmanifestatie Nicolien n.a.v. evaluatie Hassailt nog
aanvullingen ??
Vanaf 2016 noemen we de “reünie” anders nl. “erfgoedmanifestatie”. Deze nieuwe naam doet o.i.
veel meer recht aan het karakter van onze jaarlijkse bijeenkomst en is in ieder geval aan externen
(sponsoren, subsidiegevers) veel beter uit te leggen.
De ervaring heeft geleerd dat de organisatie van de jaarlijkse erfgoedmanifestatie iedere keer weer
een hele klus is. Het is soms lastig een geschikte locatie te vinden voor zo veel schepen, maar het
lukt elk jaar weer dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers. Wel is het in tijden van crisis
moeilijk om bepaalde faciliteiten van de ontvangende gemeente te krijgen, zoals vrijstelling van
liggeld.
In 2014 hebben we besloten dat we bij de keuze van de locatie voor de erfgoedmanifestatie als
toegevoegd criterium gaan hanteren dat ons verenigingsschip Terra Nova er een goede ligplaats
moet kunnen krijgen.
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Er loopt al (veel) langer een actie om te komen tot een “handboek organisatie”. Daarin moet de
verzamelde informatie van en ervaring met vele manifestaties gebundeld worden, opdat niet iedere
keer weer het spreekwoordelijke wiel hoeft te worden uitgevonden. Ondanks verrichte inspanningen
heeft dit “handboek” helaas nog geen vorm gekregen. Het blijft echter gewenst deze inspanning wel
af te ronden!
N.a.v. ervaringen bij Hassailt hebben we besloten als extra eis voor de locatie op te nemen dat ieder
schip over electra moet kunnen beschikken.
In de DOP-periode zullen de volgende erfgoedmanifestaties plaatsvinden:
• 2017: Hassailt
• 2018: Leiden
• 2019: Alkmaar
Voor 2020 zal een keuze gemaakt worden in de ledenvergadering van maart 2018. Er hebben zich
meerdere “liefhebbers” gemeld: Winschoten, Den Helder, Hoorn en Harderwijk.
Planning: jaarlijks
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Nicolien
Concrete actie en/of doelstelling voor 2018:
• Realisatie “Leiden” en organisatie voor Alkmaar opgezet en actief;
• Realisatie “handboek organisatie”
• Keuze locatie 2020
4.03 Wet- & regelgeving Fred svp aanvullen/corrigeren
De aandacht voor Wet & regelgeving is in de strategiesessies topprioriteit (nr. 2) genoemd.
Op verschillende “fronten” zijn we als vereniging in samenwerking met de FVEN actief op het
gebied van Wet & regelgeving:
AIS/ECDIS
De AIS verplichting voor 20m+ schepen is inmiddels een feit. Voor de “Rijnvaart” (maar dat geldt
ook voor o.a. de Lek) is daar de verplichting bijgekomen van een aan de AIS gekoppelde waterkaart
(ECDIS). Die verplichte koppeling van AIS en ECDIS hebben we niet kunnen voorkomen, maar de
eisen voor de ECDIS configuratie zijn flink versoepeld, mede door onze bezwaren. Hiermee zijn
flinke investerings- en onderhoudsuitgaven voorkomen voor eigenaren van schepen boven de
twintig meter. Er is inmiddels ruime ervaring opgedaan met relatief goedkope systemen die in de
praktijk uitstekend functioneren.
De werkgroep ICT heeft in 2016 een update gemaakt op de informatie vermeld op de website.
Tijdens VreeswijkVolVaart! is aandacht besteed aan de installatie van ECDIS apparatuur in een
workshop gegeven door Henri Derksen.
CvO/CBB
Uiterlijk 2018 moeten alle 20m + schepen beschikken over een geldig Certificaat van Onderzoek.
Als bestuur hebben wij ons het afgelopen jaar (samen met de FVEN en LWO) gericht op de
Europese Richtlijn voor het Certificaat van Onderzoek. Dit is ook afgestemd met andere
organisaties o.a. de Algemene Schippers Vereniging. Wij hebben bij het ministerie voorstellen
ingediend gericht op de versoepeling van eisen voor het CvO/CBB.
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In 1.01 is al het nodige gezegd over de invoering van het CvO/CBB.
In 2016 hebben alle leden waarvan op grond van de gegevens in BHS het vermoeden bestaat dat
hun schip mogelijk CvO/CBB plichtig is een brief over dat onderwerp gehad. Hierin is ook het “100
m3” criterium uitgelegd (verdere info: zie onze website).
Voor de langere termijn willen we ons sterk maken voor de volgende zaken:
• Keuringseisen voor “traditioneel vaartuig” blijvend conform de overgangsregeling van voor
31 dec. 2018
• Ook bij verlenging van het Certificaat en na 2035 keuringseisen conform overgangsregeling
van voor 31 dec. 2018
Ter toelichting en argumentering het volgende.
In de zeevaart is een vergelijkbaar systeem gangbaar. Daar is een systematiek van
classificatiebureaus en voorschriften t.a.v. Safety Of Live At Sea (SOLAS). SOLAS dient altijd up
to date te zijn en schrijft de benodigde veiligheidsmiddelen voor (reddingsboeien, zwemvesten etc.).
Classificatie bureaus zijn verantwoordelijk voor de technische keur van het schip. Behoudens een
‘major conversion’, hanteren classificatie bureaus bij het keuren van het schip de eisen zoals tijdens
de bouw van het schip van kracht waren: de redenatie is dat een oud schip nooit aan de eisen van
een recente nieuwbouw kan voldoen. De keurmeester inspecteert periodiek, zoals de verzekering al
bij ‘onze’ schepen doet.
Naar onze mening is dit principe ook te gebruiken t.a.v. de keuring van ‘onze’ schepen:
•
•

Voor eind 2018 wordt een CVO/CBB aangevraagd en verleend: het schip voldoet aan de
eisen van nu (vergelijk zeevaart: bouwjaar 2018).
Bij verlenging certificaat blijven de technische eisen zoals op bovenstaand tijdstip
vastgesteld van toepassing.

Aangezien de technische eisen niet meer veranderen (bouwjaar ‘2018’) is een aanvraag voor hercertificering dan te realiseren door het aantonen van de deugdelijkheid van het schip: het doorsturen
van het verzekering vlak rapport, certificaten van gas installatie, blussers enz.
Omgevingsvergunning en bouwbesluit
In 2016 leidde een afkeuring door de Raad van State van de concept wettekst ertoe dat er wederom
veel inspanning gepleegd moest worden om e.e.a. (alsnog) in goede banen te leiden.
Op dit front lijkt de rust nu (uiteindelijk) teruggekeerd. Prima werk vanuit onze vereniging, de
LWO en de federatie heeft in 2015 en 2016 geleid tot een situatie waarin voor onze schepen in
vrijwel alle gevallen “de kou uit de lucht is”.
Erfgoedwet
In het concept van de nieuwe Erfgoedwet kwam het Varend Erfgoed er (op zijn zachtst gezegd)
bekaaid af. Als vereniging hebben we – in samenwerking met het FVEN - een uitgebreide
zienswijze ingediend . Dankzij die zienswijze en uitgebreide lobby is de FVEN er in geslaagd om
bij de behandeling van de Erfgoedwet in 2015 een aantal moties in de Kamer aanvaard te krijgen
voor meer aandacht voor het Varend Erfgoed. Inmiddels is er geregeld overleg op het ministerie
a.h.v. een knelpuntenlijst en heeft de RCE het Mobiele erfgoed nadrukkelijk in haar programma
toegevoegd.
Rijnkruisend verkeer
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Vanuit het ministerie ligt er een vraag om de gedoogsituatie voor Rijnkruisend verkeer te
veranderen. Nu wordt onder Rijnkruisend verkeer alle scheepvaart verstaan op de rivieren in
Nederland mits niet de grens met Duitsland wordt overschreden. Met name buiten ons land wordt
dit als een ongewenste situatie beschouwd en is er druk om dit te veranderen. Indien echter de
regeling zou worden veranderd kan dit betekenen dat het Noord-Zuid verkeer voor onze schepen
ernstig wordt bemoeilijkt. We willen dan ook bewerkstelligen dan de huidige regeling blijft bestaan.
Aanpak/acties:
• AIS/ECDIS: Continuering lobby voor gedeeltelijke versoepeling van de eisen
• CvO/CBB: aandacht voor invoering per 30 dec. 2018; zie 1.01
• CvO/CBB: nagaan of er behoefte is aan (herhaling van) een workshop in 2017
• CvO/CBB: opzetten project CVO/2035
• Overleggen op/met ministerie continueren (o.a. Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart)
• Intensief overleg en samenwerking met commissie Wet-&Regelgeving van de FVEN
continueren
• Europese Richtlijn Hoofdstuk 24: zie 1.02
• Rijnkruisend verkeer: lobby voor handhaving huidige situatie
Verantwoordelijken binnen het bestuur: Fred, Rolf
4.04 Contacten met FVEN, LWO, enz. voortzetten
Samenwerking met andere belangenorganisaties is noodzakelijk, omdat we als vereniging
eenvoudigweg niet de capaciteit hebben om alle zaken in de “buitenlandportefeuille“ zelf te
bemensen. In 2013 en 2014 is een aantal besprekingen met de Landelijke Woonboot Organisatie
(LWO) gevoerd. Het ging daarbij met name om de verwachte wijziging van de Europese
regelgeving voor de binnenvaart. In het kader van de herijking van het register heeft ook regelmatig
intensief overleg plaatsgevonden met het bestuur van de FVEN.
Het ingezette beleid wordt verder gecontinueerd met onder andere regelmatig contact met de
vertegenwoordiger van de European Maritime Heritage (EMH) in Nederland en het onderhouden
van de lopende contacten zoals met FVEN , LWO en andere organisaties.
Planning: 2018 - 2020
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Rolf
4.05 Offerte portal realiseren Klaus hoe staat het hiermee??
In 2016 is het idee geboren om te komen tot een “offerte portal”: een mogelijkheid creëren voor
leden om offertes te plaatsen op de website die vervolgens inzichtelijk zijn voor andere leden. De
gedachte hierachter is dat leden veel tijd en moeite steken in het zoeken naar een leverancier .
Uiteindelijk wordt een (voor haar/hem) “beste” leverancier gevonden. Dan is het mogelijk
waardevol voor anderen om daarvan kennis te nemen.
Concrete actie en/of doelstelling voor 2017:
Offerte portal realiseren.
Verantwoordelijke: Klaus
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5. Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering
5.01 Organisatie van workshops Jan
Ter stimulering van behoud (ook van het oude ambacht) workshops organiseren bijvoorbeeld voor
klinken, smeden, zeil maken/repareren, oude motoren en lassen. Naast eigen workshops zal gebruik
worden gemaakt van bestaande workshops (bijvoorbeeld van andere behoudsorganisaties of
instellingen).
In 2017 is de populaire cursus “motoren voor dummies” wederom gegeven door Auk Boom. Is dat
zo??
Binnen het project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) zullen zijn 8 workshops
georganiseerd worden: 4 tijdens Hassailt en 4 tijdens de Beurs Traditionele Schepen in Den Helder.
Het zullen waren workshops zijn op de gebieden klinken, staaldraadsplitsen, rondhouten maken en
huidgangen krombranden.
Mogelijk zal er In 2017 zijn nog twee workshops CvO georganiseerd.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Jan Marijt.
Concrete actie en/of doelstelling voor 2018:
Bestaande workshops geagendeerd op de website; minstens 8 workshops houden en evalueren.
5.02 Jongerenbeleid Nieuwe poging via Gouda???
De jongeren in onze vereniging verdienen extra aandacht. Zij vormen immers de volgende generatie
die het stokje overneemt van de pioniers in de vereniging. We willen juist aan de jongere generatie
de verzamelde kennis en ervaring zo goed mogelijk overdragen.
In de afgelopen jaren heeft het jongerenbeleid nog geen vorm gekregen. Nieuw initiatief is gewenst!
Suggestie: aandacht vooral vestigen op het vergemakkelijken van op schepen te gaan wonen. Dus
aandacht voor bijvoorbeeld het regelen van financiering, delen van ervaringen van en mentorschap
organiseren door ervaren scheepsbewoners, etc. Er is bij jongeren namelijk best wel belangstelling
voor wonen op een schip als alternatieve woonvorm, ze hebben alleen geen idee waar ze aan
beginnen en mee moeten beginnen.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Rolf
Concrete actie en/of doelstelling voor 2018:
Jongerenbeleid opnieuw vormgeven.
5.03 Publicaties
Het uitgeven van publicaties met bijv. beschrijving van oude ambachten, ‘schipperen’, historische
casco’s etc. past uitstekend in de doelstelling van de vereniging.
In 2013 is besloten een publicatie- of boekenreeks te definiëren. In 2014 is het prachtige boek
“Westlanders blijven varen” uitgegeven. Ook op eigen initiatief zijn door leden een aantal boeken
uitgegeven die bijdragen aan kennisbehoud en kennisoverdracht. In 2017 is de uitgave van
“Behouden Binnenkant”(roefjes in beeld) gerealiseerd.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Rolf
Concrete actie voor 2018: ????
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6. Communicatie en PR
Communicatie en PR is benoemd als prioriteit nr. 1 in de strategiesessies van 2014.
Dit betreft zowel de externe als de interne communicatie. De scheidslijn hierin is niet altijd te trekken. Bijvoorbeeld: de website is
een belangrijk communicatiemiddel zowel voor extern als intern en hetzelfde geldt ook – zij het in mindere mate - voor de
Bokkepoot. Het besloten gedeelte van de website is anderzijds een voorbeeld van expliciete interne communicatie. In het navolgende
wordt met communicatie daarom zowel externe als interne communicatie bedoeld – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.01 De verenigingsstand Maurice : leef je uit….
De verenigingsstand is een visitekaartje van de vereniging. Naast boekenverkoop streven we naar
een aantrekkelijke stand waarin ook de vereniging gepresenteerd wordt met andere middelen dan
boeken (verkoop andere zaken, presentaties, etc.).
De verenigingsstand zien we als een belangrijk PR-instrument en daarmee accepteren we dat de
stand niet (meer) in eigen kosten kan voorzien.
Ook in 2017 is de verenigingsstand bij verschillende evenementen aanwezig geweest en op 2
beurzen: HISWA Klassiek begin maart in de RAI en de Traditionele Schepen Beurs in Den Helder.
In 2017 is besloten dat de verenigingsstand een meer professionele uitstraling zal moeten krijgen
om daarmee op beurzen en bij evenementen meer impact te hebben. Vanuit de werkgroep
PR&Communicatie zal daartoe een voorstel worden gemaakt.
Aanpak: Regelmatig aandacht/promotie van de verenigingsstand in bijvoorbeeld de Bokkepoot.
Steun aan de standhouder om zoveel mogelijk bij evenementen aanwezig te kunnen zijn. Extra
mankracht voor de stand. Rooster voor bestuursaanwezigheid tijdens de beurzen. Opnemen in
bestuursagenda en aanwezigheid bestuursvertegenwoordiging plannen.
Verantwoordelijken binnen het bestuur: Jan Marijt. Maurice Luimes
Concrete actie en/of doelstelling voor actie 2018:
• Daadwerkelijke (hands-on) ondersteuning regelen voor de verenigingsstand (zeker bij de
beurzen).
• Deelname aan beurzen: Boot Holland, HISWA en TSB Den Helder.
• Integratie financiën boekenstand in de verenigingsboekhouding Dat is toch afgerond??.
6.02 Inzet ICT Fred
De inzet van ICT (o.a. in de communicatie) wordt voor de vereniging steeds belangrijker. Vrijwel
alle (meest interne) communicatie geschiedt immers digitaal. Bewuste uitzonderingen zijn de
Bokkepoot en af en toe brieven aan leden. Bekende voorbeelden van de digitale communicatie zijn
de website, de Bulletalie, mailverkeer en Facebook.
In 2016 is de werkgroep ICT gevormd en van start gegaan. Wapenfeiten zijn o.a.:
• Software voor Windows updates tegenhouden;
• ECDIS update;
• Waterkaarten update ;
• Workshop ECDIS installatie en Elektra-installatie.
Voor 2017 staan o.a. op het programma:
• Intensivering van de inzet van het Document Management systeem Nuxeo;
• BHS 2.0
• Marktplaats Projecten en Vrijwilligers
• Offerte portal
• Koppeling BHS/RVEN
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•

Ondersteuning AIS/ECDIS

Verantwoordelijke binnen het bestuur: Fred
6.03 Marketing, Communicatie en PR Maurice
Historie
Goede marketing met inzet van communicatie en PR is voor het Historisch Bedrijfsvaartuig
belangrijk, zowel intern als extern. De communicatie en PR portefeuille is zeer belangrijk binnen
het bestuur.
Daarom is in 2011 de werkgroep PR&Communicatie formeel ingesteld en is het in 2011 opgestelde
communicatieplan geaccepteerd door het bestuur.
In 2014 is een belangrijke mijlpaal bereikt: de keuze en presentatie van ons nieuwe logo. Tevens
zijn aanvragen gedaan voor het herzien van onze huisstijl en is gedurende de reünie in Den Helder
heel veel op film vastgelegd door een professionele filmer. Het filmmateriaal is volledig
beschikbaar voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld een verenigingsfilm of presentatie).
In 2015 is een campagneplan opgesteld door een extern bureau. Als speerpunten zijn toen benoemd
de erfgoedmanifestatie in Musselkanaal (in het 8-uur journaal!) en Sail Amsterdam. Met name de
vaartocht gedurende de Sail In met 40 beleidsmakers aan boord (waaronder minister Jet
Bussemaker) heeft veel positieve publiciteit opgeleverd.
In 2016 is de werkgroep PR&Communicatie versterkt. Er is een begin gemaakt om het
gedefinieerde communicatieplan uit te voeren. Dat is de basis voor een goede aanpak. We zullen toe
moeten naar een situatie waarin we zelf de media benaderen bij “nieuwsmomenten”. Daartoe is het
goed een jaaragenda voor dat soort nieuwsmomenten op te stellen. In 2016 is zowel bij DelfSail
(met een aanbrengtocht van 500 km!) als bij VreeswijkVolVaart! heel veel goede PR voor het
Varend Erfgoed geweest. De regiokrant met een oplage van 160.000(!) stuks geheel gewijd aan
VreeswijkVolVaart! heeft zeker daartoe bijgedragen. De werkgroep heeft het initiatief genomen om
van VreeswijkVolVaart! een mooie film te maken. Naast deze film is er ook een film gemaakt
door een externe tijdens VreeswijkVolVaart! Een prachtig stukje promotie voor het varend Erfgoed
en onze vereniging dat ook in de externe communicatie prima in te zetten is.
In 2016 heeft het bestuur geprobeerd (nog) transparanter te worden en zo snel mogelijk nieuws uit
het bestuur te melden. Dit heeft geresulteerd in de rubriek “bestuurlijkheden” (via website en/of
Bulletalie) en het plaatsen van de notulen van vergaderingen op (het besloten gedeelte van) de
website.
In 2017 zijn een aantal van onze communicatiemiddelen verder op orde gebracht. Dat geldt voor
o.a. onze verenigingspresentatie, een verenigingsfilm (Wie zijn wij? Wat beogen wij?) aantal korte
films van evenementen en de ontwikkeling van onze huisstijl. Verder zijn we verder gegaan met een
heel succesvolle uiting: de “bannertjes”. Maar ook zullen we een keuze moeten maken of we Social
media worden verder ingezet en ook de Terra Nova is ingezet voor promotionele doeleinden (o.a.
de Sail In bij Hassailt).
En last but not least: we zullen voldoende aandacht en menskracht moeten mobiliseren om e.e.a.
voor elkaar te krijgen!
Erg positief is dat de werkgroep in november 2016 al een jaarplan heeft opgesteld. Begin 2017
zullen we als bestuur met de werkgroep nadere afspraken maken o.a. over het beschikbare budget.
T.a.v. onze communicatiemiddelen Bokkepoot, Bulletalie, Website en Facebook zullen we nadere
afspraken maken over de inhoud. De werkgroep PR& Communicatie is hierin adviserend. Inzet
voor 2017 is om de werkgroep meer coördinerend en uiteindelijk mogelijk zelfs “sturend” te laten
worden. Onze communicatiemiddelen zijn nu veelal “eilandjes” en dat werkt soms minder handig in
de externe communicatie. Voor dat het zo ver is, zullen we in goed overleg met alle stakeholders
moeten vaststellen wat er nodig is voor een wat meer coördinerende of zelfs sturende rol van de
werkgroep.
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De speerpunten voor publiciteit bij evenementen in 2018 zijn Leiden en de Open Monumenten Dag.
Daarnaast willen we op beurzen ons sterker presenteren.
Concrete acties en/of doelstellingen voor 2018:
• Jaaragenda “nieuwsmomenten 2018” opstellen;
• Budget vaststellen voor de werkgroep;
• Verenigingspresentatie afronden
• Verenigingsfilm afronden
• Inzet Terra Nova voor promotie verder continueren;
• Coördinerende en sturende rol meer vorm geven. Bijvoorbeeld: sturing geven aan
inhoudsverdeling Bokkepoot, Bulletalie en website; vooraf mogelijk een enquête onder de
leden organiseren (Wie heeft waar behoefte aan? Op papier of digitaal? Hoe vaak/hoe snel?
Etc.)
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Maurice
6.04 Bokkepoot
De Bokkepoot is een van de belangrijkste middelen van onze vereniging zowel voor de interne als
externe communicatie. De kwaliteit van de Bokkepoot wordt alom geroemd en we mogen met recht
trots zijn op ons “verenigingsblad”.
Bokkepoot is in 2012 overgeschakeld op kleur zonder dat de lay-out is aangepast. De lay-out hangt
samen met de keuze voor een nieuwe huisstijl. Bij wijziging van de huisstijl zal de vormgeving van
de Bokkepoot ook aangepast worden.
Aanpak: nieuw ontwerp laten maken, aanbesteden van de vormgeving. In samenhang met de
huisstijl, de website, Bulletalie en presentaties van het bestuur en de werkgroepen.
Om de alsmaar stijgende kosten van de Bokkepoot te beperken wordt het blad in lichter papier
uitgevoerd. Dit scheelt druk- en verzendkosten.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Rolf.
Concrete actie en/of doelstelling voor 2018:
De resultaten van het project huisstijl afwachten; dan Project Nieuwe Vormgeving BP starten.
6.05 Huisstijl
De huisstijl is niet uniform binnen de vereniging. In 2015 zijn een aantal offertes uitgebracht voor
de aanpak van de huisstijl.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Gaby
Concrete actie en/of doelstelling voor 2017:
Project huisstijl afronden.
Het project huisstijl is in 2017 afgerond. Er is een document waarin de huisstijl wordt beschreven.
Dit document wordt zo nodig in de toekomst verder aangevuld of gewijzigd.
6.06 Bulletalie, website, Facebook en Twitter Maurice: svp vooral website-tekst aanpassen…
De Bulletalie heeft in 2016 een eigen redacteur gekregen in de persoon van Auke Boom. In 2017 is
de Bulletalie regelmatig verschenen en voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. De snelheid van
verschijnen is hoog en de Bulletalie bereikt heel veel leden.
Daarmee is de Bulletalie weer “op orde” en is geen specifieke actie nodig in 2018.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Rolf
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De website is belangrijk zowel voor externe als voor interne communicatie. De webredactie doet
prima werk om de website snel en adequaat van (nieuwe) informatie te voorzien. Het is in onze
interne communicatie een uiterst waardevol en onmisbaar medium. Voor de website ligt het concept
vormgeving klaar dat voldoet aan de nieuwe huisstijl. De werkgroep PR & Comm. zal in overleg
met de webredactie de implementatie coördineren.
Facebook wordt op uitstekende wijze ingezet voor onze vereniging. De redactie van Facebook is in
goede handen en nagenoeg iedere dag is er wel iets te lezen op FB. De kracht van FB wordt
waarschijnlijk nog onderschat…….
Voor 2018 is geen specifieke actie vereist.
Verantwoordelijken binnen het bestuur: Gaby, Fred
Twitter is een kanaal dat ook ingezet wordt binnen de communicatie. Twitter leent zich uitstekend
om hele korte berichten snel breed te verspreiden. In 2017 willen we nadenken over de gewenste
inzet van Twitter voor bijv. korte bestuursmededelingen of nieuwtjes of ???
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Fred

Sail In VreeswijkVolVaart! : een prachtig stuk promotie
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7. Interne organisatie
7.01 Marktplaats projecten en vrijwilligers FRED: status???
Leden willen wel een bijdrage leveren aan het Historisch Bedrijfsvaartuig maar niet in een vaste
functie (bijvoorbeeld als bestuurslid). Er is ongetwijfeld veel expertise en capaciteit binnen de
vereniging die we via het definiëren van korte projecten zouden kunnen benutten. De website is een
goed medium om concrete korte klussen en projecten aan te bieden waaruit leden die
vrijwilligerswerk willen doen kunnen kiezen.
Aanpak: Projecten definiëren; marktplaats creëren op de verenigingswebsite.
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Fred
Concrete actie en/of doelstelling voor 2017:
Marktplaats projecten en vrijwilligers gerealiseerd
7.02 Producten en diensten catalogus op website FRED: status???
Het is van belang dat duidelijk wordt gemaakt welke producten en diensten het Historisch
Bedrijfsvaartuig kan bieden. Een product is bijvoorbeeld de (toegang tot) scheepshistorische
documentatie of de website Ligplaatsen Onderweg. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen en het
zou goed zijn de producten en diensten op de website te noemen met een korte beschrijving van de
inhoud, verkrijgbaarheid, etc. In 2012 zijn alle producten en diensten geïnventariseerd
Aanpak: Catalogus creëren op website
Verantwoordelijke binnen het bestuur: Fred
Concrete actie en/of doelstelling voor 2017:
Producten en diensten catalogus staat op website.

7.03 Exploitatie en inzet Terra Nova Jan ??
De Terra Nova is het verenigingsschip. In de Algemene Vergadering 2013 is aan de leden een
voorstel voorgelegd om de onderhandelingen aan te gaan met de Stichting Terra Nova over
verlenging van het contract met vijf jaar en een voorstel tot de instelling van de werkgroep
Exploitatie Terra Nova. Beide voorstellen zijn aanvaard. In 2013 is de werkgroep Exploitatie TN
ingesteld.
De onderhandelingen met de Stichting Terra Nova hebben in 2014 geleid tot een nieuw voorstel
voor een contract voor de komende vijf jaar conform het boven aangehaalde voorstel. Hierin zijn de
taken en verantwoordelijkheden vastgelegd t.a.v. onderhoud, inrichting en exploitatie naast de
financiële consequenties. Het contract is in 2015 getekend.
In 2015 is een positief resultaat geboekt. Conform contract draagt de vereniging € 9000,- per jaar
(wel geïndexeerd) bij voor de vaste kosten van de Terra Nova (onderhoud, werfbeurten,
verzekeringen etc.). De werkgroep exploitatie heeft als doelstelling om – binnen gedefinieerde
kaders - zo veel mogelijk “winst” te maken op de exploitatie. Die winst gaat in het Fonds Terra
Nova dat ingezet wordt ter financiering van verbeteringen van ons verenigingsschip.
In 2017 heeft de werkgroep weer een positief resultaat geboekt (waarvoor hulde!). De Terra Nova
is met ingang van 2016 overgestapt op GTL als brandstof. In 2017 is gezocht naar een nieuwe
locatie voor de Terra Nova omdat de ligplaats in Dordrecht komt te vervallen. Gekozen is voor
Vreeswijk. De Terra Nova zal vanaf begin januari 2018 een plek krijgen als “passant” in het dorp en
in het vaarseizoen veelal aan de Handelskade in Vreeswijk liggen.
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Doelstelling voor 2018 is om de goede gang van zaken vanuit 2016 en 2017 te continueren en zo
mogelijk te verbeteren. Daartoe is het belangrijk de werkgroep zo mogelijk uit te breiden en goede
werkafspraken te maken over o.a. noodzakelijke inhuur.
Verantwoordelijke binnen bestuur: Gaby Jan??
7.04 Functioneren bestuur
Het werven van nieuwe bestuursleden en het vasthouden ervan is en blijft een punt van aandacht.
Het bestuur heeft vanaf een vacature ten opzichte van het statutair bepaalde aantal bestuursleden
van zeven. Gezien de plannen zouden meer bestuursleden welkom zijn.
In 2015 konden we Klaus Spithost verwelkomen als nieuw bestuurslid en hebben zowel Fred van
Beelen als Nicolien Schwippert voor 3 jaar “bijgetekend”. Auk Boom heeft in 2016 het bestuur
verlaten en is opgevolgd door Jan Marijt als penningmeester.
Planning: permanent
In 2017 is Maurice Luimes toegetreden tot het bestuur als opvolger van Gaby Schouten. Tevens trad
Rob Slangen toe tot het bestuur als 2-e secretaris. Rolf werd herkozen als voorzitter (bij gebrek aan
beter maar deze opmerking gaat er weer uit). In maart 2018 zal Nicolien Schwippert “afzwaaien” en
naar opvolging wordt nog gezocht.
Verantwoordelijkheid binnen het bestuur: Rolf
Concrete actie en/of doelstelling voor 2018:
Bestuur minimaal op de statutaire sterkte brengen/houden.
7.05 Document beheerssysteem FRED
Via de website mogelijk maken om samen aan documenten te werken. Notities, projecten, notulen,
video, foto, presentaties, brieven, enz. In 2013 heeft een verkennend onderzoek naar een document
beheersystemen met mediabank plaatsgevonden. In 2014 is het document beheerssysteem
ingevoerd voor het bestuur en bestuursassistenten.
In 2015 heeft de werkgroep Schouwcommissie schouwdocumentatie voor het RVEN vastgelegd in
het Document Management systeem Nuxeo. Ruim 3 Gb aan documentatie (afbeeldingen,
schouwformulieren enz.) zijn digitaal vastgelegd.
De werkgroep Havens en Ligplaatsen heeft in 2015 een deel van de werkgroep documentatie
vastgelegd in Nuxeo.
Verantwoordelijk binnen het bestuur: Fred
Concrete actie voor 2017:
Verdere invoering voor de werkgroepen, zodat uiteindelijk alle documenten en media die de
vereniging rijk is, centraal vastgelegd en geschikt is voor ontsluiting naar leden en derden.
7.06 Klankbordgroep
De klankbordgroep is ingesteld en functioneert. Dit punt is afgerond
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Taakverdeling binnen bestuur Rob graag aanpassen/aanvullen….
Het DOP kent een hoog ambitieniveau. Er moet zoveel gebeuren dat dit nooit alleen op de
schouders van bestuursleden kan neerkomen. We zullen toe moeten naar een situatie waarin vanuit
het bestuur klussen uitbesteed worden naar anderen binnen de vereniging. Immers talent en kennis
is er meer dan genoeg bij onze leden.
Daarnaast zal via samenwerking met andere organisaties getracht worden een aantal taken en acties
onder te brengen.
Het bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden toegewezen:
Voorzitter: Rolf van der Mark
Aandachtsgebieden: lange termijn strategie,behoud scheepsambachten, CvO/CBB, RVEN, SHO,
wet- en regelgeving, lobby/invloed in Brussel, publicaties, jongerenbeleid, functioneren bestuur,
Bulletalie, klankbordgroep.
Project- en werkgroepen: Stichting S2HO, Stichting Terra Nova, Noorder Schippers, Bokkepoot,
TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed)
Secretaris: Fred van Beelen
Aandachtsgebieden: collectieve inkoop, wet- en regelgeving (incl. CVO/CBB) , lobby/invloed in
Brussel, ICT, huisstijl, marktplaats projecten, producten- en dienstencatalogus, document
beheerssysteem, ledenadministratie.
Werkgroep(en): ICT, Havens en Ligplaatsen
Penningmeester: Jan Marijt
Aandachtsgebieden: hypotheekverstrekking, organisatie van workshops, archieven, acquisitie van
advertenties Bokkepoot.
Werkgroep(en): OMO, Verenigingsstand, Kleine Zeilvaart
Bestuurslid: Klaus Spithost
Aandachtsgebieden: BHS, inschrijven in RVEN, ICT
Werkgroep(en): Schouwcommissie
Bestuurslid: Nicolien Schwippert
Aandachtsgebieden: reünie, evenementencoördinatie, collectieve inkoop, groep Kennisdeling.
Werkgroep(en): Regio Zuid, Historische Scheepsbouw
Bestuurslid: Gaby Maurice
Aandachtsgebieden: Communicatie & PR, huisstijl, exploitatie Terra Nova.
Werkgroep(en): Communicatie en PR
Bestuurslid: Rob Slangen

Lijst met afkortingen
BHS
BP
BT
CvO
CBB
FB

Bestand Historische Schepen
Bokkepoot
Bulletalie
Certificaat van Onderzoek
Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen
FaceBook
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FVEN
ICT
IL&T
LWO
NRME
PR
RVEN
SHO
S2HO
TN

Federatie Varend Erfgoed Nederland (koepel van behoudsorganisaties)
Informatie en Communicatie Technologie
Inspectiedienst Leefomgeving en Transport
Landelijke Woonboten Organisatie
Nationaal Register Mobiel Erfgoed
Public Relations
Register Varend Erfgoed Nederland
Scheeps Historisch Onderzoek
Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek
Terra Nova

Terra Nova tijdens de proefvaart
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