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Beste vrijwilliger[s], 
 

 “2022, hopelijk wat kalmer vaarwater” 
 
We zijn alweer ruim een week in het nieuwe jaar. Als het goed is, hebben jullie allemaal een kaart 
ontvangen met de beste wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar. Hopelijk een iets kalmer jaar 
dan in 2021, waarin we door de Corona-omstandigheden elkaar niet altijd konden ontmoeten en ook 
de geplande vrijwilligersbijeenkomsten moesten worden afgelast.  
 
We willen in 2022 wat vaker een nieuwsbrief rondsturen en deze ook niet te lang te maken.  
Komende weken zullen nieuwsbrieven verschijnen die zoveel mogelijk antwoord geven op 
openstaande vragen, zoals de renovatie van het werkplaatsgebouw en IJsselkogge. En ook over het 
overleg met gemeente en Botters over bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van het terrein , de 
machines en de openbare toiletgroep. In deze nieuwsbrief  alvast de stand van zaken met betrekking 
tot de Reizen van de Kogge in 2022 en het Voorlopig Financieel Jaarverslag 2021. 

 
|Bestuurswijziging| 
Na een bestuursperiode van 10 jaar is Ben Diender per 1 januari gestopt als bestuurslid Algemene 
Zaken. Ben heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor allerhande zaken rond het beheer van de 
Kogge, het terrein en de gebouwen. Ook is hij al jaren verantwoordelijk voor de (inter)nationale 
contacten en boekingen van onze meerdaagse reizen. Ben zal de boekingen van deze reizen 
voorlopig nog blijven doen en ook het project rond de renovatie van de gebouwen nog blijven 
begeleiden tot de Werkplaats en het nieuwe Machinepark rond april/mei zullen zijn voltooid. Op een 
Corona-vrij moment zal het bestuur afscheid nemen van Ben, en ook nog van Ina Hup en Wim Peters. 

 

|Reizen Kogge 2022 | 
De Kogge onderneemt in 2022 drie grote reizen. We doen ondermeer de bij veel vrijwilligers geliefde 
bestemmingen in België aan. Aanmelden kan nog steeds. Hieronder staan tussen haakjes de 
aantallen aanmeldingen per reis aan het begin van 2022. Vaar je mee? Meld je dan graag bij 
bemanning@kamperkogge.nl  Het is ook mogelijk om alleen een heen- of een terugreis mee te varen 
of tijdens het evenement ‘walbemannning’ te zijn en bijvoorbeeld rondleidingen te geven of 
merchandise te verkopen. Wil je eerst meer weten? Maak dan een praatje met ervaren 
bemanningsleden. In normale tijden zijn bijvoorbeeld Harry Post, Gerrit Boer, Gijs Jansen en Joop 
Bouman meestal op donderdag op de werf aanwezig. 
 
Oostende -> Blankenberge  14 mei vertrek,  4 juni terug  (6) 
Terneuzen    21 juni vertrek, 30 juni terug (5) 
Maasbommel    11 juli vertrek,   23 juli terug   (4) 

Bezoekadres Koggewerf : 
Havenweg 7 
8262 BZ  KAMPEN 
 
Postadres : 
Postbus 246 
8260 AE  Kampen   
 
Tel.  +31 (0)38 33105 15 
 
kogge@kamperkogge.nl  

www.kamperkogge.nl 
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Naast deze tochten doet de Kogge ook nog Blokzijl (Havenfeest, 10 september vertrek, 17 september 
terug) en Enkhuizen (Havenfeest, 21 oktober vertrek en 25 oktober terug) aan.  

 

| Financieel jaar 2021 | 

Het jaar 2021 is een zeer succesvol financieel jaar geworden, ondanks het feit dat diverse 

internationale reizen vanwege Corona werden afgezegd. In vrijwel alle onderdelen van onze stichting 

konden veel activiteiten toch doorgaan. 

De Kogge had een prachtig evenement in Bremerhaven, waar ook nog eens veel merchandise aan de 

man werd gebracht. Ook waren er de fraaie filmprojecten Grutte Pier en Lampje, soms in barre 

omstandigheden. Verder waren de 5-kwartierstochten weer goed bezet. 

De Werkplaats maakte de bankjes aan het Reevediep en veel merchandise-produkten voor onze 

winkel in de Expo. 

De Gidsen/Rondleiders konden alweer fors meer rondleidingen doen dan in 2020. 

De Taveerne kende een prima eerste seizoen en droeg evenveel bij aan het resultaat als de Kogge. 

Dat beeld is in dit Coronajaar wat vertekend; wanneer de Kogge meerdere internationale reizen kan 

maken, blijft de Kogge het meest belangrijk voor onze inkomsten. En zo hoort het natuurlijk ook. 

 

Het positieve resultaat van 2021 is met name veroorzaakt dankzij drie elementen: 

1) Subsidie gemeente. Van de gemeente Kampen ontvangen/ontvingen we in 2020-2021-2022 

totaal € 127.000,- De helft hiervan wordt besteed aan de aankoop van nieuwe machines voor 

de werkplaats. De andere helft besteden we aan de renovatie van Taveerne, Expo en 

Werkplaats. Daarmee zijn tot nu toe al onze uitgaven voor de renovatie van onze drie 

gebouwen gedekt (nieuwe CV-installatie, elektra, verlichting, bouwmateriaal, telefonie en 

internet). 

2) TVL-subsidie. Van de landelijke overheid hebben we wegens de Corona een 

Tegemoetkoming  Vaste Lasten kunnen krijgen. Waarmee het omzetverlies van € 7.800,- in 

het tweede kwartaal kon worden gecompenseerd. 

3) Subsidies diversen. Verder konden we dit jaar steun krijgen van het Camper Algemeen 

Steunfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Evenementen Platform Kampen, Kunst en 

Kind, Spant tot Schip (gemeente Kampen). Totaal zo’n € 16.000,- 

De exacte cijfers zullen worden bekendgemaakt, zodra het voorlopig jaarverslag is goedgekeurd door 

Ko Kolk. Het bestuur wil het positieve resultaat toevoegen aan de onderhoudsreserves voor de Kogge 

en de Gebouwen. Vanaf volgend jaar willen we beginnen met een Onderhoudsreserve voor ons 

nieuwe machinepark. 

 

|Omkijken naar elkaar| 
Juist in deze tijd is omzien naar elkaar erg belangrijk. Onder ons zijn enkele vrijwilligers die ernstig 
zien zijn en die we daarom missen, omdat ze niet meer op werf kunnen komen. Anderen zijn 
getroffen door het Coronavirus, waarbij de gevolgen – voor zover bij het bestuur bekend – mee lijken 
te vallen. Zie naar elkaar om en vraag wat je eventueel voor jouw mede-vrijwilliger kan betekenen. 
Het zit soms in kleine dingen, maar is veel waard! Wil je contactgegevens van een collega-vrijwilliger? 
Vraag dan een bestuurslid of Dirk Mulder (die de vrijwilligerslijst beheert). 
 
Hartelijke groet, 
  
Bestuur Stichting Kamper Kogge 


