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Bestuursgegevens	  

Het	  bestuur	  

Het	  bestuur	  bestaat	  per	  1	  januari	  2014	  uit	  drie	  bestuursleden:	  

Voorzitter:	   	   Peter	  Tops	  

Secretaris:	   	   Jacqueline	  Visser-‐Westerbrink	  

Penningmeester:	   Hans	  Valkering	  
	  

De	  bestuursvergaderingen	  worden	  doorgaans	  bijgewoond	  door	  de	  voorzitter	  en	  

secretaris	  van	  de	  Stichting	  Museum	  Nieuwenkamp	  

Vergoedingen	  

De	  bestuursleden	  doen	  hun	  bestuurlijke	  werk	  op	  vrijwillige	  basis	  en	  ontvangen	  geen	  

honorarium.	  

Financiën	  

Het	  financiële	  jaarverslag	  2013	  is	  een	  separaat	  document	  weergegeven.	  
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In	  2011	  verwerft	  de	  Stichting	  Museum	  Nieuwenkamp	  (SMN)	  De	  Zwerver,	  het	  

oorspronkelijke	  woon-‐	  en	  atelierschip	  van	  Wijnand	  Otto	  Jan	  Nieuwenkamp,	  van	  de	  

toenmalige	  eigenaar.	  Het	  schip	  lag	  jarenlang	  aan	  de	  Mijndensedijk	  te	  Loenen	  aan	  de	  

Vecht	  en	  wordt	  in	  april	  2011	  versleept	  naar	  de	  Museumwerf	  te	  Nieuwegein.	  Hier	  krijgt	  

het	  schip	  een	  tijdelijke	  ligplek	  voor	  de	  korte	  of,	  indien	  gewenst,	  middellange	  termijn.	  

Medio	  2011	  wordt	  de	  werkstichting	  Stichting	  De	  Zwerver	  (SDZ)	  opgericht,	  welke	  zich	  

ten	  doel	  stelt:	  restauratie,	  behoud	  en	  openstelling	  van	  De	  Zwerver.	  

	  

Het	  bestuur	  van	  SDZ	  bestaat	  bij	  oprichting	  uit:	  

• Peter	  Tops,	  voorzitter	  /	  penningmeester	  	  

• Elwin	  Hendrikse,	  secretaris.	  

Gezocht	  wordt	  naar	  een	  3e	  bestuurslid.	  

In	  2011	  heeft	  het	  bestuur	  diverse	  malen	  vergaderd.	  

	  

Bij	  oprichting	  ontvangt	  SDZ	  van	  SMN	  de	  toezegging	  €70.000	  te	  kunnen	  gebruiken	  als	  

werkkapitaal,	  benodigd	  voor	  liggeld,	  verzekeringen,	  een	  eerste	  schoonmaakbeurt,	  

conservering	  en	  middelen	  voor	  onderzoeken	  en	  planontwikkeling.	  Deze	  €70.000	  komt	  

uit	  het	  vermogen	  van	  SMN	  en	  wordt	  in	  delen	  en	  op	  aangeven	  van	  de	  penningmeester	  

van	  SDZ	  overgemaakt	  op	  de	  bankrekening	  van	  SDZ.	  

	  

De	  Museumwerf	  Nieuwegein	  organiseert	  en	  start	  rondleidingen	  op	  De	  Zwerver.	  

Deze	  zijn	  succesvol;	  het	  publiek	  is	  enthousiast.	  

	  

Het	  bestuur	  maakt	  een	  start	  met	  het	  zoeken	  naar	  een	  eindbestemming	  voor	  het	  schip.	  

De	  stichting	  stelt	  bij	  het	  zoeken	  naar	  een	  eindbestemming	  zichzelf	  als	  doel	  dat	  De	  

Zwerver	  zichzelf	  uiteindelijk	  moet	  kunnen	  bedruipen.	  Wat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  op	  de	  

eindbestemming	  een	  exploitatie	  mogelijk	  moet	  zijn,	  waaruit	  onderhoud,	  liggeld,	  

verzekeringen	  en	  andere	  exploitatiekosten	  betaald	  moeten	  kunnen	  worden.	  Eenmalige	  

kosten	  ten	  behoeve	  van	  (grootschalige)	  restauratie	  lijken	  onvermijdelijk,	  maar	  zijn	  

uiteraard	  afhankelijk	  van	  de	  beoogde	  eindbestemming.	  	  
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2012	  staat	  in	  het	  teken	  van	  het	  versterken	  van	  het	  bestuur	  dat	  met	  De	  Zwerver	  aan	  de	  

slag	  gaat,	  en	  in	  het	  teken	  van	  het	  verwerven	  van	  eerste	  inzichten	  omtrent	  

(on)mogelijkheden	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  boot.	  	  	  

	  

In	  2012	  heeft	  het	  bestuur	  zes	  maal	  vergaderd.	  In	  voorkomende	  gevallen	  vergaderen	  het	  

bestuur	  van	  SDZ	  en	  van	  SMN	  gezamenlijk.	  

De	  secretaris	  van	  SDZ	  legt	  zijn	  functie	  neer.	  Een	  nieuwe	  penningmeester	  en	  secretaris	  

worden	  geworven	  en	  gevonden.	  

Het	  nieuwe	  bestuur	  bestaat	  dan	  uit:	  

Voorzitter:	   	   Peter	  Tops	  

Secretaris:	   	   Jacqueline	  Visser-‐Westerbrink	  

Penningmeester:	   Hans	  Valkering	  

	  

Aan	  de	  SESAM	  Academie	  word	  gevraagd	  een	  sterkte-‐zwakte	  analyse	  te	  maken	  en	  de	  

mogelijkheden	  voor	  een	  eindbestemming	  van	  het	  schip	  in	  kaart	  te	  brengen.	  

	  

Met	  diverse	  partijen	  zijn	  gesprekken	  gevoerd	  om	  De	  Zwerver	  een	  goede	  

eindbestemming	  te	  geven.	  O.a.	  met	  de	  gemeente	  Edam	  en	  het	  Zuiderzeemuseum.	  Deze	  

en	  andere	  partijen	  dragen	  allen	  De	  Zwerver	  een	  warm	  hart	  toe,	  maar	  geven	  om	  diverse	  

en	  verschillende	  redenen	  aan,	  De	  Zwerver	  geen	  tijdelijke	  of	  permanente	  plaats	  te	  

kunnen	  bieden.	  

	  

Een	  bestuurslid	  van	  SMN	  geeft	  in	  oktober	  2012	  een	  goed	  bezochte	  lezing	  over	  De	  

Zwerver	  in	  de	  kerk	  van	  Edam,	  de	  stad	  waar	  Nieuwenkamp	  een	  belangrijk	  deel	  van	  zijn	  

leven	  gewerkt	  en	  gewoond	  heeft.	  	  

	  

In	  2012	  verleent	  de	  Belastingdienst	  Stichting	  De	  Zwerver	  de	  ANBI-‐status.	  
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In	  2013	  wordt	  verder	  gezocht	  naar	  een	  goede	  eindbestemming	  voor	  De	  Zwerver.	  Deze	  

wordt	  na	  veel	  inspanning	  en	  zoekwerk	  gevonden	  in	  de	  firma	  Thuishavens.	  Deze	  firma	  

bezit	  4	  jachthavens,	  waarvan	  die	  in	  Naarden	  zeer	  aantrekkelijk	  lijkt	  als	  permanente	  

ligplaats	  voor	  De	  Zwerver.	  Voor	  de	  jachthaven	  zal	  De	  Zwerver	  als	  iconische	  trekpleister	  

in	  de	  jachthaven	  liggen;	  een	  plek	  voor	  exposities,	  activiteiten	  en	  exclusieve	  vergader-‐	  en	  

verblijfsfaciliteit.	  	  

	  

Bij	  de	  zoektocht	  naar	  een	  eindbestemming	  zijn	  verschillende	  opties	  onderzocht.	  De	  

meest	  serieuze	  zijn	  Leiden,	  Hoorn	  en	  Apeldoorn.	  Er	  worden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  

een	  zelfstandig	  onderneemster	  uit	  Leiden	  die	  mogelijkheden	  ziet	  voor	  De	  Zwerver	  in	  

een	  van	  de	  havens	  in	  Leiden.	  Er	  wordt	  gesproken	  met	  de	  haven	  in	  Hoorn	  en	  er	  volgt	  een	  

verkenning	  in	  het	  Apeldoornse.	  Al	  deze	  gesprekken	  en	  verkenningen	  leiden	  niet	  tot	  

concrete	  mogelijkheden.	  	  

In	  het	  najaar	  wordt	  uiteindelijk	  een	  eindbestemming	  gevonden:	  Thuishavens	  in	  Naarden	  

omarmt	  de	  boot	  als	  toekomstig	  icoon	  in	  de	  jachthaven,	  en	  neemt	  daarbij	  als	  

uitgangspunt	  de	  cultuurhistorie	  van	  het	  schip.	  Naast	  exploitatie	  als	  luxe	  Bed	  &	  Breakfast,	  

ziet	  de	  jachthaven	  goede	  kansen	  voor	  samenwerking	  met	  culturele,	  museale	  en	  andere	  

publieke	  instellingen	  in	  Naarden	  en	  Het	  Gooi.	  	  

	  

In	  2013	  heeft	  het	  bestuur	  zes	  maal	  vergaderd.	  In	  voorkomende	  gevallen	  vergaderen	  het	  

bestuur	  van	  SDZ	  en	  van	  SMN	  gezamenlijk.	  Het	  bestuur	  bestaat	  uit:	  

Voorzitter:	   	   Peter	  Tops	  

Secretaris:	   	   Jacqueline	  Visser-‐Westerbrink	  

Penningmeester:	   Hans	  Valkering	  

	  

Het	  bestuur	  van	  SDZ	  neemt	  medio	  2013	  een	  projectleider	  restauratie	  aan.	  

Deze	  krijgt	  als	  opdracht	  mee	  een	  geschikte	  werf	  te	  zoeken	  waar	  DZ	  het	  beste	  

gerestaureerd	  kan	  worden	  en	  het	  maken	  van	  een	  restauratieplan.	  

Na	  een	  selectie	  van	  3	  werven,	  waaronder	  de	  huidige	  verblijfsplek	  Museumwerf	  

Nieuwegein,	  wordt	  uiteindelijk	  scheepswerf	  Boxce	  te	  Delft	  gekozen.	  

	  

Voor	  het	  vormen	  van	  een	  restauratieplan	  is	  het	  van	  belang	  te	  weten	  hoe	  de	  exploitatie	  

op	  de	  plaats	  van	  eindbestemming	  er	  uit	  ziet.	  Deze	  is	  van	  grote	  invloed	  op	  de	  

uiteindelijke	  restauratie,	  

Daar	  er	  tot	  dan	  toe	  geen	  eindbestemming	  gevonden	  is,	  verwoordt	  het	  bestuur	  een	  

exploitatie,	  waarmee	  de	  projectleider	  restauratie	  een	  restauratie	  plan	  kan	  maken.	  

Het	  bestuur	  meent	  dat	  de	  toekomstige	  exploitatie	  een	  combinatie	  zou	  moeten	  zijn	  van	  

logies,	  exclusieve	  vergaderfaciliteit,	  exposities,	  rondleidingen,	  artists	  in	  residence,	  etc.	  

Hiermee	  wordt	  een	  mix	  nagestreefd	  van	  gezonde	  exploitatie	  middels	  logiesinkomsten	  

en	  kunstzinnige	  activiteiten	  en	  openstelling	  middels	  exposities	  en	  rondleidingen.	  
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In	  juni	  2013	  maakt	  De	  Zwerver	  deel	  uit	  van	  het	  “werfweekend”	  van	  de	  Museumwerf	  

Nieuwegein.	  Alle	  schepen	  die	  er	  liggen,	  worden	  opengesteld	  voor	  publiek,	  evenals	  de	  

werf	  zelf.	  

De	  belangstelling	  is	  enorm	  en	  De	  Zwerver	  is	  een	  van	  trekpleisters	  van	  het	  weekend.	  

	  

Plannen	  over	  exploitatie	  en	  restauratie	  worden	  verder	  uitgewerkt.	  

De	  restauratie	  gaat	  veel	  geld	  kosten.	  Geld	  wat	  SDZ	  niet	  heeft.	  	  

Fondsenwerving	  is	  noodzakelijk.	  Najaar	  2013	  worden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  diverse	  

professionele	  partijen	  die	  SDZ	  behulpzaam	  kunnen	  zijn	  bij	  de	  fondsenwerving.	  

	  

In	  het	  kerstnummer	  van	  Elsevier	  verscheen	  dat	  jaar	  een	  artikel	  over	  Nieuwenkamp,	  

waarin	  ook	  De	  Zwerver	  figureerde.	  


