
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 10 April 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
 

 “2022, hopelijk wat kalmer vaarwater” 
Zo schreven we in januari hoopvol over een nieuw seizoen, met hopelijk minder last van Corona-
beperkingen. Kalm is het nog niet echt worden, nu drie van de vier bestuursleden zijn afgetreden en de 
vierde zijn aftreden heeft teruggedraaid om het bestuur en de stichting draaiend te houden. Er ligt een 
uitdaging om te komen tot een nieuw bestuur en daartoe zullen we op zaterdagmorgen 23 april om 11.00 
uur een vrijwilligersbijeenkomst houden. Hoewel volgens de statuten het bestuur nieuwe bestuursleden 
benoemt, willen we graag goed luisteren naar de inbreng van jullie. Bovendien hopen we dat jullie gebruik 
willen maken van het recht (volgens de statuten) om één kandidaat-bestuurslid aan te dragen. Voor 
verdere info, zie de uitnodiging onderaan deze nieuwsbrief. 
 

|De Heugte 18 april| 
Traditioneel vindt op tweede paasmaandag in Brunnepe en ook op de Koggewerf De Heugte plaats, een 
uitgebreide jaarmarkt met een langgerekt circuit van kramen met allerhande waren, eten & drinken, kleine 
attracties en muziek. Ook de Koggewerf wordt in samenwerking met de Botters ingericht met kramen, 
waarbij ook de Expo, Botterloods en Taveerne geopend zullen zijn. Een leuke activiteit, die ook zorgt voor 
aanvulling van de kas van onze stichting. 
 
Hulp is nog welkom: 
Donderdag 14 april: opbouwen van de kramen 
Maandag 18 april:  hulp bij vis snijden, vanaf 7.30 uur 
   Bemensing van de kramen van 9.00 tot 17.00 uur 
   Hulp in de Taveerne: in de uren van 7.00 tot 19.00 uur in overleg. 
   De markt vindt plaats onder aanvoering van Johan van Heerde: 06-145 393 57  
Wil je meehelpen met activiteiten op de markt? Geef je dan z.s.m. op via bemanning@kamperkogge.nl 
Wil je meehelpen in de bediening bij de Taveerne? Meld je dan aan bij Arie Vaandering: 06-19629135. 
Opgave is zeker nodig als je ook wilt mee-eten bij de verzorgde lunch tijdens de Heugte.  

 
|Lezing Botters 20 april| 
Job Jager van de stichting tot Behoud van Kamper Botters komt woensdagavond 20 april naar de Taveerne. 
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Hij vertelt ons het één en ander over de Kamper Botters en ook 
de daarmee samenhangende visserij.  We nemen ook een kijkje in de Botterloods en zowel vrijwilligers van 
de Kogge als van de Botters zijn van harte welkom bij deze gezamenlijke activiteit. 
 

|Vrijwilligersbijeenkomst 23 april| 

Zie bijgaande uitnodiging. 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 

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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Kampen, 10 april 2022. 
 

Uitnodiging Vrijwilligersbijeenkomst zaterdag 23 april 2022 
Beste Vrijwilligers, 
 
In de korte mailberichten van vorige week donderdag zijn jullie geïnformeerd over het per direct aftreden 

van voorzitter Arjen Hendriks, secretaris Dirk van der Meulen en algemeen bestuurslid Joop 
Bouman per 30 maart 2022. Op 31 maart zijn daarop direct maatregelen genomen om het bestuur 
in stand te houden. De penningmeester, die begin februari had aangekondigd te vertrekken, heeft 
zijn uitschrijving bij de KvK teruggedraaid om te proberen weer een volledig bestuur te formeren. 

 
Daarbij heeft de penningmeester hulp gekregen van 7 vrijwilligers: Cisca Baer, Jur Doorlag, Johan van 

Heerde, Sies Hoogeveen, Reijer van ’t Hul, Dirk Mulder en Dries Vinke. Hoewel spontaan bij elkaar 
gekomen, is deze groep een redelijk brede afspiegeling van de vrijwilligers. Uit deze groep is oud-
bestuurslid Dirk Mulder bereid gevonden zich per 31 maart 2022 in te laten schrijven als 2e 
bestuurslid, omdat 1 bestuurslid te weinig is voor de binnen de stichting geldende gezamenlijke 
tekenbevoegdheid. De groep van 7 zal meedenken over zo’n 3 tot 4 kandidaat-bestuursleden en 
deze ook benaderen in komende twee weken. 

 
Jullie als vrijwilligers mogen volgens de statuten ook één kandidaat-bestuurslid voordragen. Het zou fijn zijn 

als jullie daarvan ook gebruik maken en uiterlijk 16 april via penningmeester@kamperkogge.nl de 
voor te dragen persoon willen aanmelden, zodat kan worden getoetst, of de voordracht voldoet 
aan de statuten. Deze voordracht is volgens de statuten overigens niet bindend, dus het bestuur 
zou deze terzijde kunnen leggen. Mochten er (te) vele kandidaten zijn, zullen we met deze 
kandidaten gesprekken aangaan of zij ook vacatures in de werkgroepen op de werf willen invullen.  

 
We nodigen jullie uit voor zaterdag 23 april, 11.00 uur in de Taveerne, met afsluitend een broodje: 
 
1) (15 min)  Opening, welkom en een korte verhandeling van de afgelopen weken 
2) (15 min)  Gelegenheid tot vragen 
3) (15 min) Uitleg statuten en voordracht bestuurs-kandidaten 
4) (15 min) Prioriteiten: statuten - bestuur – werkgroepen – vrijwilligersbestand 
5) (20 min) Agenda SKK 2022 
6) (20 min) Vaartochten 2022: stand van zaken bemanning 
7) (20 min) Rondvraag en Sluiting 
 
Met vriendelijke groet en hopend op een grote opkomst, 
 
Dirk Mulder – Algemeen Bestuurslid 
Erwin Schraa - Penningmeester  

Bezoekadres Koggewerf : 
Havenweg 7 
8262 BZ  KAMPEN 
 
Postadres : 
Postbus 246 
8260 AE  Kampen   
 
Tel.  +31 (0)38 33105 15 
 
penningmeester@kamperkogge.nl  
06-39499997 

www.kamperkogge.nl 
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