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Beste vrijwilliger[s], 
 
Bijgaand een nieuwsbericht. Nu het einde van de corona-maatregelen in zicht lijkt en per april het 
vaarseizoen 2022 van start gaat [wat tot de nodige activiteit zal leiden], is het goed een aantal zaken 
met elkaar te delen. 
 

Mutatie bestuur 
Per 1 april stopt Erwin Schraa als penningmeester. We bedanken Erwin voor hetgeen hij afgelopen 
jaren  in deze rol gedaan heeft. De totale taak binnen de huidige (bestuurs)structuur van SKK was 
voor hem persoonlijk niet langer werkbaar en hierover is tussen Arjen Hendriks en hem telefonisch 
een goed gesprek geweest. Wat hij meegeeft is een aantal (herkenbare) punten:  
- zorg voor goede overdrachten bij bestuurswisselingen, 
- verklein de afstand tussen werf en bestuur en handel zo veel als mogelijk pragmatisch, maar verlies 
de lange termijn niet uit het oog.  
- zorg dat statuten actueel zijn en houdt rekening met de wet WBTR, 
- goede communicatie met vrijwilligers 
- start de samenwerking met buren zoals het bestuur van Stichting tot Behoud Kamper Botters 
 
Erwin blijft overigens aan als vrijwilliger voor voorkomende taken op de Kogge en de werf.  
 
Naast Erwin heeft Eefje in het najaar laten weten dat ze haar functie van algemeen bestuurslid per 
januari 2022 neerlegt / heeft neergelegd. De laatste jaren kwam het er niet van voor Eefje de inzet te 
geven die zij wenste te doen. Daar is begrip voor. We bedanken Eefje voor haar inzet in de Marketing 
& PR. Als vrijwilliger blijft Eefje betrokken bij de stichting. 
 

Oproep voor een nieuwe penningmeester 
Met het vertrek van Erwin als penningmeester van de stichting zijn we op zoek naar een vervanger 
voor de administratie. Ben jij iemand of ken jij iemand die de administratie van / voor de stichting 
wil doen, meld je dan svp bij Erwin [penningmeester] of Dirk van der Meulen [secretaris]. Mocht 
niet lukken om een vervanger te vinden, zijn we genoodzaakt de administratie uit te besteden. 
 
Erwin heeft ook zitting in het dagelijks bestuur. In zijn rol van penningmeester is hij betrokken bij de 
financiële kant van de stichting. Statutair mag het kernbestuur uit 2 leden bestaan, de voorkeur gaat 
uit naar een vervanger voor Erwin in het dagelijks bestuur. Ben jij iemand of ken jij iemand die bij de 
financieel / organisatorische zijde van de stichting betrokken wil zijn, meld je dan svp bij een van 
de bestuursleden. 
 
  
 

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 
  

 

http://www.kamperkogge.nl/


Pagina 2 
BTW nr.: 800720015 B 01   Inschrijfnr. KVK : 41024695 IBAN :   NL 91 RABO 0159199182 BIC    :  RABO NL 2 U 

 

Bestuur van de stichting – structuur naar de toekomst 
Een bestuur dient naar de toekomst te kijken. Wat is te verwachten voor en bij de stichting? En hoe 
gaat zij daar op richting geven. Met het bericht van het vertrek van Erwin Schraa als penningmeester 
komt een moment dat vorm en inhoud geven [eerder] noodzaak wordt. De statuten van de stichting 
geven daar al een goede mogelijkheid toe. De stichting kent – dan – een kernbestuur en diverse 
werkgroepen. De werkgroepen geven uitvoering aan het beleid. De voorzitter[s] / 
verantwoordelijken binnen een werkgroep zijn geen onderdeel van het bestuur, maar overleggen 
periodiek met het bestuur.  
 
Het betreft de werkgroepen: 

- Werkplaats 
- Gebouwen 
- Marketing & PR 
- Kogge 

 
Momenteel zijn diverse vrijwilligers als in deze werkgroepen doende. Zij worden gevraagd mee te 
gaan en mee te denken in de nieuwe opzet. Wens je zelf betrokken te zijn bij een van deze 
hoofdgroepen, meld je dan bij de secretaris. 
 

Herinrichting Koggewerf 
Waar het begon met het document ‘Van Cogge tot Coaster’ is het gaandeweg veranderd in 
Herinrichting Koggewerf. Feitelijk zijn we 10 jaren verder. Met de laatste stappen in zicht om tot 
afronding te komen. 
 
Wat momenteel nog loopt zijn de volgende items: 

- Juridisch afronden overdracht van de gebouwen aan de stichting Kamper Kogge. Niet als 
zodanig zichtbaar op de werf, maar op papier van belang dat het goed geregeld wordt. 
Economisch is de stichting eigenaar van de opstallen, juridisch niet. De gemeente is in 
afwachting van de concept akte van de notaris zodat nog eenmaal alle punten – na de laatste 
ronde van aanpassingen – doorgenomen kunnen worden. Bij akkoord kan de ondertekening 
volgen. En is eindelijk wat bij aanvang van de stichting al geregeld had moeten worden, een 
feit. De gebouwen worden eigendom van de stichting. De ondergrond van de Koggewerf is 
en blijft eigendom van de gemeente Kampen. De stichting tot behoud Kamper Botters zullen 
de botenloods en helling gelijktijdig in hun bezit krijgen. 

- Onderdeel van de herinrichting is de aanpassing van de werkplaats. Het nieuwe 
machinepark [eigendom van de stichting] komt in de huidige werkplaats. Met aanpassingen 
in de ruimte voor het veilig opstellen van de machines en voldoende werkruimte om 
verantwoord te kunnen werken aan de machines, is de verwachting dat in maart de 
machines komen. In afspraak met gemeente en botterstichting kan de botterstichting ook 
gebruik maken van de machines. Deze afspraken en de uitwerking worden vastgelegd. 
Wanneer de nieuwe machines geïnstalleerd zijn zullen aangewezen vrijwilligers training 
krijgen in het gebruik en onderhoud van deze machines.  

- Met de aanpassingen van de gebouwen is de wens naar voren gekomen om de Naaizolder te 
verplaatsen. Na overleg met de vrijwilligers die zich met de Naaizolder en de uitleen van 
kostuum bezighouden is een passende nieuwe locatie gevonden. Niet meer op zolder of op 
een verdieping, maar de huidige Ommelandkamer wordt getransformeerd naar een 
Naaiatelier. Waarbij overleg is met de winkel in de Expo ruimte voor het stallen van 
voorraad. 

- v.w.b. de functie van de ‘oude kantine’ zijn wij als bestuur van mening dat deze een 
multifunctioneel karakter behoort te krijgen waar wij als bestuur en de verschillende 
werkgroepen kunnen vergaderen/overleggen, binnen en -buitenlandse gasten kunnen 
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ontvangen en deze ruimte kunnen verhuren aan geïnteresseerden die een ‘unieke’ 
vergaderlocatie zoeken (bijvoorbeeld WSV Het Koggenschip, De Gemeente, Een sponsor, 
etc.). Deze ruimte zal onder geen beding verhuurd worden voor feesten en partijen. 

- Samenwerking met KampenPartners en Botterstichting om gezamenlijk op te trekken en 
elkaar op de hoogte te brengen /houden voor activiteiten. Voor deze samenwerking en de 
uitvoering zijn de eerste gesprekken gevoerd. Doel is ieder voor zich op de kaart zetten en 
gezamenlijk de stad Kampen – toeristisch – op de kaart te zetten. Meer en meer beseft de 
gemeente Kampen dat deze samenwerking noodzaak is om van Kampen een aantrekkelijke 
Hanzestad te maken waar bezoekers graag komen. Onderdeel is ook om meer invulling te 
geven aan de [ligplaatsen voor museale schepen in de] Oude Buitenhaven. 

 

IJsselkogge 
Februari 2016 was historisch omdat de gevonden Kogge boven water kwam en als IJsselkogge een 
‘reis’ begint. Nu 6 jaren later is nog steeds niet helder wat met het geconserveerde wrak dient te 
gebeuren. De gemeente Kampen is ‘aan zet’. Zij heeft partijen in de sector Toerisme & 
Vrijetijdsbesteding opdracht gegeven te komen met goede en haalbare plannen. In de maand juni 
2022 dient de gemeenteraad geïnformeerd te zijn en een keuze te maken. Binnen de gemeente is 
een werkgroep bezig met alle opties voor de IJsselkogge, zowel als onderdeel van een groter 
thematische aanpak tot een locatie voor ‘de terugval optie’. 
 
Kampen is een Hanzestad [maar als stad beperkt onderdeel van het Hanzeverbond geweest], maar 
Kampen staat binnen de Hanze bekend als Koggestad. Als stichting dragen we het verhaal van de 
Hanze en over de Kogge graag uit. Zeker ook in relatie met de stad Kampen en het cultuurcluster als 
het gaat om toerisme en vrijetijdsbesteding. 
 
Als stichting zijn we van mening dat de IJsselkogge terug moet naar Kampen. En een goede plaats 
verdient. En waarom dan niet op of in de nabijheid van de werf? De gemeente kent het standpunt 
van de stichting. Wij kunnen alleen maar hopen dat in het gemeentehuis ‘de juiste beslissing wordt 
genomen’. Hoe ook besloten wordt, de Kamper Kogge en de IJsselkogge zullen met elkaar verbonden 
worden. Zodra meer bekend is, wordt dit gedeeld. 
 

Stichting Kamper Kogge naar de toekomst 
Tien jaren geleden waren we met ons allen gemiddeld 10 jaren jonger. Met weemoed wordt 
teruggekeken naar die tijd. Dat we nu 10 jaren ouder zijn is niet erg, helaas kunnen we minder dan 
10 jaren geleden. En dat vinden we wél erg. Wat voor de toekomst betekent dat efficiënt en 
verstandig gekeken dient te worden wat nog kan. Kunnen we nog uitgebreide zeereizen maken? 
Hebben we genoeg bemanning voor een tocht? Is er voldoende ondersteuning bij een bezoek aan 
een stad of festival? Kunnen we op de werf nog zorgdragen voor goed onderhoud van schip en 
gebouwen?  
 
De zorg voor aanwas van nieuwe [jongere] vrijwilligers. Het bieden van een goede en sociale plek 
voor vrijwilligers die niet meer zoveel kunnen, maar graag naar de werf komen. Projecten om met 
elkaar wat te maken en te betekenen voor anderen. De samenwerking met de andere gebruikers van 
de Koggewerf en de samenwerking met de stad Kampen. De zorg voor het vaarbaar houden van de 
Kamper Kogge. 
 
Allemaal punten van aandacht om continuïteit te genereren. Hier wensen we aan te werken, samen 
met alle vrijwilligers die daar mee begaan zijn. Een uitnodiging tot een aanzet hiertoe is in de maak. 
Binnenkort meer… 
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Stichting Kamper Kogge 30 jaren oud 
SKK is 30 jaren geleden opgericht. Een lustrum dat niet ongemerkt voorbij mag gaan. We wensen dit 
heugelijke feit te vieren in de zomer. Concrete datum en tijdstip wordt spoedig bekend gemaakt. 
 

Vaartochten van de Kogge 
Voor het komende vaarseizoen zijn de meerdaagse reizen georiënteerd op festivals / havendagen in 
het zuidelijk deel van de Noordzee. De Kogge zal aanwezig zijn in Blankenberge en Oostende. Ook 
Terneuzen zal door de Kogge worden aangedaan. De reizen zijn in eerdere nieuwsbrieven al onder de 
aandacht gebracht.  
 

Bestemming Festival Periode Vertrek Terugkomst

Oostende Oostende voor Anker 19 tm 22 mei 2022  14 mei 2022  4 juni 2022

Blankberge Havendagen 26 tm 29 mei 2022  14 mei 2022  4 juni 2022

Terneuzen Havendagen 24 tm 26 juni 2022  21 juni 2022  30 juni 2022

Maasbommel Hanzedagen 16 en 17 juli 2022  11 juli 2022  23 juli 2022  
 
Als de Kogge niet op reis is, wordt ook dit vaarseizoen de 5-kwartierstocht wederom aangeboden. 
Naast de reguliere vaartocht wordt ook een VIP-arrangement aangeboden. We zoeken nog een 
passende naam voor deze VIP tocht.  
 
Voor het reserveren van vaartochten, maar ook arrangementen met rondleidingen, 
verhaalvertellingen en gebruik van de Taveerne is een concept versie van een reserveringsmodule 
ingericht met de mogelijkheden van activiteiten op en rond de werf. Einde februari maakt een groep 
betrokken vrijwilligers kennis met de mogelijkheden van LeisureKing [De belangrijkste functies van 
LeisureKing op een rij]. Bevalt het, dan levert dit veel gemak op voor de stichting en rust bij 
vrijwilligers. Het is de bedoeling om vanaf april ook daadwerkelijk deze tool in te zetten. Uiteraard 
alleen als het aan onze wensen en uitvoering voldoet. 
 

Omkijken naar elkaar 
Het blijkt telkens weer; we zijn een betrokken stichting met betrokken vrijwilligers.  
Deze betrokkenheid geeft een warm gevoel. Onder ons zijn er die door de maatregelen mogelijk 
[extra] aandacht of ondersteuning nodig hebben. 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!  
 
Bestuur Stichting Kamper Kogge 
 
 
 
 

https://www.leisureking.nl/nl/functies
https://www.leisureking.nl/nl/functies

