
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 23 April 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 

 
Hierbij weer een nieuwsbrief, dit keer met een kort verslag van de vrijwilligersbijeenkomst van 
zaterdag 23 april 2022 

 
| Nieuw bestuur | 
In het bestuur zijn zaterdag drie nieuwe bestuursleden benoemd. Naast Dirk Mulder (algemeen) en Erwin 
Schraa (penningmeester) zijn toegetreden tot het bestuur: 
Monique Larmené (algemeen en tot de zomer op haar verzoek een proefperiode) 
Henk Jan Pol (algemeen) 
Nico van Roon (algemeen). 
Alledrie van harte welkom! Fijn dat ook jullie de schouders eronder willen zetten in het bestuur. 
 

|De Heugte 18 april| 
De Heugte was een groot succes. Mooi weer, veel publiek, enthousiaste vrijwilligers en ook nog eens een 
mooie opbrengst. Met de Botters waren goede samenwerkingsafspraken gemaakt, die zorgden dat de dag 
ontspannen en in goede sfeer verliep. Dank aan marktmeester Johan van Heerde en alle vrijwilligers!  
 

|Prioriteiten bestuur| 
Het nieuwe bestuur gaat de komende periode bezig met: 

- Bestuursvorming (invulling voorzitterschap en secretariaat) 
- Statuten (moderniseren en meer inbreng / inspraak voor vrijwilligers. Bestuur verantwoordt zich  

naar de vrijwilligers). 
- Werkgroepen goed bemensen en met goede coördinatoren richting bestuur (denk aan:  

Marketing/PR, Kogge, Werkplaats, Onderhoud, Taveerne, Reservering/Bemanning) 
- Vrijwilligersbestand up to date maken: Wie zijn onze actieve vrijwilligers en onder welke werkgroep  

kunnen en willen ze meedoen aan activiteiten. 
- Jaarplan en Meerjarenplan maken voor de stichting. Grote vragen: Nieuwbouw Kogge? Renovatie  

Kogge? Gezamenlijk project met Botters? Waar komt de IJsselkogge? 
 

|Vrijwilligersbestand| 

Onze vrijwilligerslijst is enigszins verouderd. We merken dat van de rond de 120 ingeschreven vrijwilligers, 
er een zeer actieve kerngroep is die elke maand op de werf aanwezig is. Daar omheen is een schil van 
mensen die enkele keren per jaar aanwezig zijn of meevaren. En ook zijn er vast en zeker mensen die zich 
niet meer betrokken voelen, maar nog wel als ‘slapende vrijwilliger’ op de lijst staan. 
 
Om een goed beeld te krijgen van het totaal van vrijwilligers waarop we een beroep kunnen doen, zal Dirk 
Mulder binnenkort een vragenlijst of een formulier rondsturen. Hierin zal ook worden gevraagd naar jullie 
specifieke vaardigheden, kennis en interesses. Willen jullie die s.v.p. invullen en terugsturen? 
 

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/


|Vaartochten| 
Voor een deel van de geplande tochten is de bemanning nog niet helemaal compleet. Gerrie en Gerrit Jan 
kunnen echter boekingen pas bevestigen wanneer er uitzicht is op voldoende bemanning. Onderstaand het 
aantal plekken dat nog moet worden ingevuld. Vaar je mee? Niet denken “die bemanning komt wel”, want 
als er te grote onzekerheid is over de bemanning, zal Gerrit Jan de boeking helaas niet kunnen aannemen. 
De agenda is zeer gevarieerd: korte en lange tochten, ver weg en dichtbij. Dus voor ieder wat wils.  
Reageer s.v.p. vóór dinsdag 26 april a.s. via de email bemanning@kamperkogge.nl. Op dinsdag 27 april 
wordt op basis daarvan door Gerrit Jan en het bestuur bepaald of er tochten moeten worden geannuleerd. 
 
Deze plaatsen zijn nog open (Bij bemanning: 6 man dagtocht binnenwateren, 12 man meerdaagse tocht): 
 
Meerdaagse reizen 
30-5 t/m 8-6: Blankenberge – Kampen: 5 plaatsen 
27-6 t/m 2-7: Terneuzen Kampen: 5 plaatsen 
V.a. 10-8: Medemblik (nog niet definitief): 12 plaatsen 
V.a. 15-8: Terschelling (nog in optie): 12 plaatsen 
8-9 t/m 19-9: Blokzijl (optie) 12 plaatsen 
 
Dagtochten/ Individuele tochten 
30 april  6 plaatsen (Trainingstocht voor nieuwere vrijwilligers) 
7 mei     4 plaatsen 
6 juni     4 plaatsen 
11 juni   5 plaatsen 
18 juni   4 plaatsen 
9 juli      4 plaatsen (3uurs tocht) 
29 juli    4 plaatsen (6uurs tocht) 
30 juli    3 plaatsen 
 

|Jubileum stichting Kamper Kogge| 
De aangekondigde viering van het 30-jarig jubileum van de stichting zal worden verplaatst. Op 11 juni 
blijken diverse vrijwilligers en bestuursleden verhinderd, zodat hiervoor een nieuwe datum wordt gezocht.  
 
 
 
 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 
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