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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	  	  (SMN)	  

Vergoedingen	  

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

honorarium.	  

Financiën	  

Het	  financiële	  jaarverslag	  2014	  is	  in	  een	  separaat	  document	  weergegeven.	  
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Inleiding	  

In	  2014	  heeft	  het	  bestuur	  van	  Stichting	  De	  Zwerver	  belangrijke	  voortgang	  geboekt	  met	  het	  in	  

kaart	  brengen	  van	  de	  (on)mogelijkheden	  en	  bijbehorende	  kosten	  voor	  restauratie	  van	  het	  

schip.	  	  

Hiermee	  samenhangend	  is	  2014	  het	  jaar	  waarin	  daadwerkelijk	  is	  gestart	  met	  

fondsenwerving.	  Dat	  vereiste	  de	  nodige	  oriëntatie	  en	  aftasting,	  maar	  de	  eerste	  resultaten	  

zijn	  geboekt.	  	  

	  

In	  2014	  is	  het	  besluit	  genomen	  De	  Zwerver	  te	  transporteren	  naar	  restauratiewerf	  Bocxe.	  

Dit	  geeft	  ruimte	  aan	  2015	  als	  jaar	  waarin	  daadwerkelijk	  met	  de	  restauratie	  gestart	  kan	  

worden,	  ook	  al	  is	  aan	  het	  einde	  van	  2014	  nog	  niet	  helder	  hoeveel	  middelen	  daarvoor	  

beschikbaar	  kunnen	  komen.	  

	  

Bestuursvergaderingen	  

In	  2014	  heeft	  het	  bestuur	  zes	  maal	  vergaderd	  waarvan	  één	  maal	  samen	  met	  het	  bestuur	  van	  

de	  Stichting	  Museum	  Nieuwenkamp	  (SMN).	  

	  

Restauratie	  en	  fondsenwerving	  

In	  2014	  is	  veel	  energie	  gestoken	  in	  het	  verkrijgen	  van	  inzicht	  in	  de	  kosten	  van	  de	  restauratie	  

en	  in	  het	  opstarten	  van	  de	  noodzakelijke	  fondsenwerving	  daarvoor.	  In	  januari	  2014	  heeft	  

Stichting	  De	  Zwerver	  (SDZ)	  besloten	  met	  de	  firma	  Conserf	  te	  Leiden	  in	  zee	  te	  gaan	  als	  

professionele	  partij	  die	  SDZ	  ondersteunt	  bij	  de	  fondsenwerving.	  Met	  de	  hulp	  van	  Conserf,	  de	  

projectleider	  restauratie	  en	  een	  adviseur	  op	  restauratief	  gebied	  is	  een	  uitvoerig	  

restauratierapport	  opgesteld	  dat	  uitgaat	  van	  een	  maximale	  restauratie.	  

In	  de	  gepresenteerde	  vorm	  lijkt	  de	  restauratie	  vooralsnog	  financieel	  niet	  haalbaar.	  Het	  

bestuur	  heeft	  op	  basis	  van	  dit	  plan	  in	  nauw	  overleg	  met	  de	  werf	  een	  stappenplan	  opgesteld	  

voor	  een	  gefaseerde	  en	  betaalbare	  restauratie.	  

Op	  basis	  daarvan	  zijn	  in	  april	  2014	  aanvragen	  ingediend	  voor	  financiële	  ondersteuning	  bij	  

enkele	  vermogensfondsen.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  een	  positief	  besluit	  van	  het	  Prins	  Bernhard	  

Cultuurfonds	  om	  SDZ	  voor	  de	  restauratie	  €26.000	  toe	  te	  kennen.	  

Om	  de	  status	  van	  De	  Zwerver	  te	  versterken	  en	  de	  mogelijkheden	  van	  subsidiëring	  te	  

vergroten,	  heeft	  het	  bestuur	  het	  schip	  succesvol	  laten	  inschrijven	  in	  het	  register	  van	  de	  

FONV	  .	  Daarmee	  heeft	  het	  schip	  de	  status	  van	  Varend	  Monument	  verkregen.	  	  

	  

Communicatie	  

Medio	  2014	  heeft	  SDZ	  de	  samenwerking	  met	  Conserf	  beëindigd	  en	  de	  fondsenwerving	  

ondergebracht	  bij	  de	  heer	  J.	  Hahn,	  deskundige	  op	  dit	  werkterrein.	  

De	  heer	  Hahn	  ondersteunt	  het	  bestuur	  eveneens	  op	  het	  gebied	  van	  restauratie.	  

Ten	  behoeve	  van	  het	  werven	  van	  fondsen	  is	  er	  een	  ‘Vriendenfolder’	  ontworpen,	  is	  er	  een	  

website	  ontwikkeld,	  met	  de	  domeinnaam	  www.dezwerver.org	  en	  is	  er	  een	  begin	  gemaakt	  met	  
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het	  ontwerp	  van	  een	  eenvoudig,	  maar	  aantrekkelijk	  vormgegeven	  ‘bidbook’	  t.b.v.	  

fondsenwerving	  bij	  vermogensfondsen,	  vrienden	  en	  donateurs.	  

	  

Deelname	  aan	  onderzoek	  

Medio	  2014	  meldde	  het	  adviesbureau	  Camunico	  zich	  bij	  het	  bestuur	  met	  de	  vraag	  of	  De	  

Zwerver	  als	  pilot	  zou	  mogen	  dienen	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  de	  haalbaarheid	  van	  een	  

vereniging	  naar	  het	  voorbeeld	  van	  de	  ‘Vereniging	  Henrik	  de	  Keyser’,	  maar	  dan	  gericht	  op	  

varend	  erfgoed.	  Uiteraard	  heeft	  het	  bestuur	  daaraan	  haar	  medewerking	  verleend.	  	  

	  

Exposure	  en	  publiciteit	  

Ook	  op	  publicitair	  gebied	  zijn	  het	  bestuur	  en	  diverse	  vrijwilligers	  in	  2014	  actief	  geweest.	  

Tijdens	  het	  Museumweekend	  in	  september	  is	  er	  wederom	  een	  lezing	  gegeven	  over	  De	  

Zwerver.	  In	  November	  hebben	  twee	  bestuursleden	  van	  SMN	  in	  het	  CODA	  museum	  in	  

Apeldoorn	  een	  lezing	  gegeven,	  waarin	  De	  Zwerver	  en	  haar	  situatie	  ook	  uitgebreid	  aan	  bod	  

kwamen.	  	  

Diverse	  malen	  is	  de	  Zwerver	  in	  de	  landelijke	  publiciteit	  geweest.	  	  

	  

Van	  Nieuwegein	  naar	  Delft	  

Eind	  2014	  heeft	  De	  Zwerver	  afscheid	  genomen	  van	  de	  Museumwerf	  Nieuwegein.	  Het	  

afscheid	  werd	  ingeluid	  met	  een	  feestelijke	  avond	  waarop	  Mw.	  Cisca	  de	  Ruiter,	  vrijwilliger	  

Museumwerf	  en	  Zwerver-‐kenner,	  uitvoerig	  verhaalde	  over	  de	  geschiedenis	  van	  De	  Zwerver.	  	  

Uiteindelijk	  heeft	  De	  Zwerver	  de	  Museumwerf	  Nieuwegein	  4	  december	  2014	  verlaten.	  

De	  Zwerver	  is	  die	  dag	  geduwd	  en	  getrokken	  naar	  Delft.	  De	  sleepdag	  was	  een	  zeer	  bijzonder	  

gebeuren.	  De	  Zwerver	  voer	  over	  de	  Lek	  via	  Schoonhoven	  naar	  de	  nieuwe	  Maas	  Rotterdam	  

binnen.	  Vandaaruit	  ging	  het	  door	  sluizen	  verder	  over	  de	  Schie	  naar	  Delft,	  naar	  scheepswerf	  

Boxce.	  

In	  Delft	  wordt	  De	  Zwerver	  verder	  onderzocht	  ter	  voorbereiding	  op	  de	  uiteindelijke	  

restauratie.	  

	  

	  

	  


