
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 14 Juni 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
 

|Bestuur compleet| 
Blij en ook wel een beetje trots kunnen we jullie laten weten dat het bestuur weer (meer dan) compleet is. 
Petra Bartelds (directiesecretaris Alfa-college Hardenberg) is onze nieuwe secretaris en  
Henk van Voornveld (consultant in o.a. management, toerisme en stadsmarketing en tevens oud-directeur van 
Marketing Oost en VVV Kampen-Zwolle) is onze nieuwe voorzitter. 
 
Henk van Voornveld – Voorzitter   voorzitter@kamperkogge.nl 
Petra Bartelds  – Secretaris    secretaris@kamperkogge.nl 
Erwin Schraa  – Penningmeester   penningmeester@kamperkogge.nl 
Monique Larmené  – Bestuurslid Creatief (o.a. verteltheater, Kogge-thema) 
Dirk Mulder   – Bestuurslid Vrijwilligers  dirkkamperkogge@outlook.com of 06-551 54 118. 
Henk Jan Pol   – Bestuurslid Marketing en PR  
Nico van Roon  – Bestuurslid Commercie  
 

|Werkgroepen| 

Werkgroep PR 

De werkgroep PR is al wat langer onderbezet. Daardoor zijn de mogelijkheden van deze werkgroep ook beperkt. 
Omdat de werkgroep van groot belang is voor de publiciteit van SKK naar buiten, maar ook naar donateurs en 
vrijwilligers, heeft het bestuur de bestuursleden Henk Jan Pol en Dirk Mulder toegevoegd aan deze werkgroep. 
Samen met de werkgroep, zullen zij bekijken of verdere uitbreiding van de werkgroep nodig is.  

Werkgroep Reservering 

De komst van de Taveerne in 2021 heeft ervoor gezorgd dat de boekingen ingewikkelder zijn geworden. Soms 
moet er afgestemd met veel partijen, zoals de gasten, rondleiders, koggebemanning en het taveerneteam.  
Het bestuur wil graag dat boekingen voor vrijwilligers inzichtelijk zijn (bijvoorbeeld door informatie op het 
vrijwilligersdeel van de website) met informatie over de ingeplande vrijwilligers, tijdstippen en gasten en 
bijzonderheden. Komende tijd zal worden bekeken of de website, Trello en een gedeelde digitale agenda daarbij 
de goede hulpmiddelen zijn.  

Mutaties werkgroepen 

Gerrie van den Berg heeft aangegeven dat ze per medio juli stopt met haar taak bij Reserveringen en verlof neemt 
van haar taken in de werkgroep PR. Wel blijft Gerrie actief in de website redactie en inzetbaar als bemanningslid. 
Gerrit Jan Feenstra heeft eveneens aangegeven per medio juli te stoppen met zijn taak bij Reserveringen voor wat 
betreft rondleidingen, dagtochten en taveerne. Wel blijft Gerrit Jan de boekingen doen van de meerdaagse 
(inter)nationale reizen van de Kogge. En ook blijft hij bemanningslid. 
 
Het bestuur is Gerrie en Gerrit Jan zeer dankbaar voor het vele werk dat is verzet bij Reserveringen. Vele mooie 
evenementen, filmproducties, meerdaagse reizen en dagtochten zijn door hen begeleid, georganiseerd en 
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geboekt. Daarmee hebben ze een grote bijdrage geleverd aan de publiciteit van de Kogge(werf) en aan het 
financiële resultaat van de stichting. 
 
Eefje van Dijk zal de werkzaamheden van Gerrie en Gerrit Jan bij Reservering voorlopig waarnemen. Ook zal zij 
samen met het bestuur op zoek gaan naar de technische mogelijkheden die het plannen van boekingen en 
communiceren met betrokken vrijwilligers gemakkelijker maakt. 
 

|Jubileum: zaterdag 1 oktober| 
Voor in jullie agenda: op zaterdagmiddag en -avond 1 oktober wordt het 30 jarig jubileum van de stichting 
Kamper Kogge gevierd met lekker eten, drinken en een sfeervolle omlijsting. Meer informatie volgt later. 
 

|Klussenbord| 
We gaan – mede op verzoek van Dries - de werkzaamheden op de donderdag wat beter verdelen en aansturen. 
Daarom wordt sinds vorige week donderdag weer een lijst met klussen in de Taveerne gehangen en worden die 
klussen aan het begin van de morgen verdeeld.  
 

|Vrijwilligersenquête| 
Op onze oproep een enquête in te vullen, om aan te geven of je nog actief bent als vrijwilliger en zo ja, welke 
interesses je hebt voor de verschillende werkgroepen en taken op de werf, hebben we tot nu toe 48 enquêtes 
binnengekregen. Als je het nog niet gedaan hebt, vul je hem dan nog even in door te klikken op deze link?  
https://forms.gle/1mfpBYcBs2op4xP46 

Heb je hulp nodig bij het invullen? Bel dan met Dirk Mulder 06-551 54 118 of Monique Larmené 06-426 29 187. 
 

|Picknickbank| 
Henrij van Raaij en Johan van Heerde (en misschien nog anderen?) hebben een prachtige picknickbank gemaakt in 
opdracht van de stichting Aangepast Paardrijden “De Zwartendijkruiters”. De bank, gemaakt van moeraseiken, 
heeft inmiddels een mooie plaats op de manege gekregen. Dank jullie wel, de ruiters zijn er erg blij mee! 

 
|Agenda Kogge| 
De Kogge is de komende maanden veel onderweg: 
20 t/m 24 juni Kampen – Terneuzen 24 t/m 26 juni Terneuzen  27 juni t/m 2 juli Terneuzen – Kampen 
11 t/m 15 juli Kampen – Maasbommel 16 – 17 juli Maasbommel 18 t/m 23 juli Maasbommel - Kampen  
10-11 augustus Kampen- Medemblik 12 t/m 14 augustus Medemblik 15 t/m 16 augustus M - Terschelling 
15-16 augustus M - Terschelling 17 augustus Terschelling  18 t/m 19 augustus Kampen 

 

|Vaartocht OekraÏense schoolkinderen|  
Van basisschool de Driester van Kamperzeedijk kregen we het verzoek voor een rondleiding en misschien een 
vaartocht voor een groep kinderen uit Oekraïene van 6 tot 15 jaar (die daar één schoolklas vormen). 
Op donderdagmorgen 16 juni zal de groep de werf bezoeken en ook een vaartocht kunnen maken. Met dank aan 
Martin Mannak en zijn bemanning en de tolk die via Harry Post werd geregeld. Mooi gedaan! 

 
|Speelkogge| 
Met basisschool De Mirt lag al zo’n twee jaar de afspraak om een speelkogge te bouwen op het groene 
schoolplein. Het bestuur heeft besloten dit project af te zeggen. Door de stijging van de kosten van hout, zijn de 
totale bouwkosten nu al verdubbeld, waardoor de financiële risico’s niet verantwoord zijn. Ook hebben we 
onvoldoende mankracht, omdat er nog diverse bouw- en renovatieklussen op de werf moeten gebeuren. 

https://forms.gle/1mfpBYcBs2op4xP46


 
 

|Zomervakantie| 
De zomer breekt aan. Een groot deel van jullie gaat mee met de vele vaartochten (eind deze week vertrek naar 

Terneuzen), leidt groepen rond op de werf, doet onderhoud aan gebouwen en terrein of ontvangt gasten in de 

Taveerne. Ondertussen gaan velen van ons ook op vakantie. Vanaf deze plaats een goede zomerperiode gewenst!  

 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 


