Jaarverslag Museumhaven Gouda 2019-2020

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2019 en 2020 van Museumhaven Gouda. De Museumhaven heeft in
deze jaren een roerige tijd doorgemaakt, onder andere zoals voor iedereen door de uitbraak van het
corona-virus. Veel activiteiten zijn daardoor op een laag pitje komen te staan. Ook door veel
bestuurswisselingen was de draagkracht van het bestuur te beperkt om voorgenomen zaken ook
daadwerkelijk uit te voeren.
We zien uit naar 2021 waarin we met nieuw elan de Museumhaven weer stappen verder kunnen
brengen richting onze voorgenomen doelen:
1. Een bijdrage te leveren tot het behoud van de historische bedrijfsvaartuigen (varend cultureel
erfgoed) met een voorkeur voor scheepstypen die in de periode van vóór 1900 tot 1950
gebouwd zijn casu quo gevaren hebben in de omgeving van Gouda.
2. Het beheer van de museumhaven voor bewoonde museale schepen in Gouda met gebouwen en
voorzieningen.
3. Het verbreden van inzicht bij het publiek over de museumhaven, scheepstypen, gebruik en
restauratie van de beoogde schepen.
Ronald Blitz, voorzitter
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Bestuur
In 2019 heeft het bestuur acht maal vergaderd. De bestuurssamenstelling was als volgt:
Ronald Blitz, voorzitter,
Willem-Jan Ribberink (secretaris tot 18 maart 2019, lid tot 27 juni 2019)
Inge Koomen (lid en secretaris met ingang van 18 maart 2019)
Frits Verheij (penningmeester tot 23 december 2019)
Bart Poitz (tot 25 september 2019)
Boris Neefjes (tot 1 april 2019))
Peter Groeneboom (van 14 april 2019 tot 28 juni 2019)
Jolanda van Prooyen (penningmeester met ingang van 17 november 2019)
In 2020 heeft het bestuur tien maal vergaderd. De bestuurssamenstelling was als volgt:
Ronald Blitz, voorzitter
Jolanda van Prooyen, penningmeester
Inge Koomen, secretaris.
Deelnemersoverleg
In 2019 heeft tweemaal een regulier Deelnemersoverleg plaatsgevonden, in 2020 eenmaal (als
gevolg van de coronamaatregelen).
Onder deelnemers wordt verstaan iedere schipper met een ligplaatsovereenkomst met de stichting.
Vanaf 2017 is het stichtingsbestuur druk bezig via gewijzigde statuten een democratiseringsproces in
te zetten waarbij de deelnemers meer zeggenschap krijgen over het beleid van de stichting. Vanaf de
periode van de eerste concept-statuten in 2017 heeft het bestuur geprobeerd “in de geest van de
nieuwe statuten” te besturen. In het Deelnemersoverleg zijn daarom steeds meer zaken voorgelegd
voordat het bestuur een besluit nam.
Helaas heeft dit proces in 2019 geleid tot een vertrouwensbreuk tussen deelnemers en bestuur. In
juli 2019 heeft een bijeenkomst tussen deelnemers en bestuur plaatsgevonden onder onafhankelijk
voorzitterschap van Peter Meijer. Deze heeft ter voorbereiding een uitgebreide inventarisatie
gehouden van de onvrede onder een aantal deelnemers. Conclusie van dit gesprek was dat er met
inachtneming van de verantwoordelijkheden van het huidige bestuur zou worden toegewerkt naar
de uitbreiding van het bestuur en de omvorming naar een nieuw bestuur.
Na een voordracht van een aantal deelnemers voor de vervanging van het huidige bestuur is
uiteindelijk eind 2020 besloten om een advertentie te plaatsen voor de werving van nieuwe
bestuursleden. Dit heeft geleid tot een verrassend grote belangstelling en kwalitatief goede
kandidaten. Het streven is om deze in 2021 te installeren. Het aantrekken van één of twee schipperbestuursleden heeft helaas nog niet tot resultaat geleid.
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De vloot
Onze vloot bestaat uit de volgende schepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggenar
Anthonetta
Blijde Aankomst
Breevaart
Dora
Elizabeth
Gouwestroom
Hoop op Zegen
Jacob
Johanna
Käthe
Kukel
Lena Clazina
Onze Zorg
Quo Vadis
Regina
Sytje van Makkum
Vriendschap van Selzaete
Zilvermeeuw

Meerjarenplan 2019-2021
In 2019 is het eerste meerjarenplan voor de periode 2019-2021 op- en vastgesteld. Voorzien van een
meerjarenbegroting vormt dit voor het bestuur een richtinggevend en ook taakstellend document.
Speerpunten uit dit plan zijn:
•
•
•

1. Verduurzaming
Aanbrengen zonnepanelen op werfhuis
Participeren in Goudse Panelen
Onderzoek starten naar duurzame energiebronnen voortstuwing

•
•
•
•
•

2. Herkenbaarheid
herinrichten havengebied
herinrichten werfterrein
havenmuseum
herinrichten parkje IJsselhuis
informatieborden plan

•
•
•
•

3. Aantrekkelijkheid
straatverlichting meer allure
museumart
nalatenschap
onderzoek naar uitbreiding (vaste) ligplaatsen tot aan Guldenbrug
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•
•
•
•
•

4. Infrastructuur
vervanging waterkasten
vervanging elektra-kasten
voorzieningen buitensteiger
bolders (Garenspinnerij) tot aan Guldenbrug
uitbaggeren haven

•
•
•
•
•

5. Werfhuis
onderhoud (schilderen)
gereedschap en machines updaten
kraan keuren en updaten
elektra & internet optimaliseren
herstel muurtje werfhuis

Door de coronamaatregelen en de onderbezetting in het bestuur is in de uitvoering van diverse van
de plannen vertraging opgetreden.
De urgentie is echter allen maar toegenomen en het bestuur zal zich dan ook inspannen om alle
plannen op een zo kort mogelijke termijn te realiseren.

Nieuwjaarsreceptie
Op 12 januari 2019 en 11 januari 2020 heeft het bestuur een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor
alle stakeholders van de haven. Beide recepties zijn goed bezocht.

30-jarig bestaan
In 2020 bestond Museumhaven Gouda 30 jaar. Dit vormde aanleiding om onze huisstijl een opfrisser
te geven in de vorm van sprekender kleuren. Er zijn speciale jubileumvlaggen besteld met het nieuwe
logo en ook de tekst “30 jaar”. Alle schippers hebben een vlag ontvangen, er zijn banieren geplaatst
bij het IJsselhuis en er zijn kleine vlaggetjes voor passanten en andere belangstellenden vervaardigd.
Omdat vanwege de coronamaatregelen een echte viering van ons 30-jarig bestaan niet mogelijk was,
evenals een nieuwjaarsreceptie in 2021, hebben alle schippers en andere belangstellenden, een set
speciale bekers ontvangen.
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Havendagen
In 2019 hebben de tweejaarlijkse Museumhavendagen plaatsgevonden. De Activiteitencommissie is
voor die gelegenheid ter ondersteuning uitgebreid met Peter Meijer en Hans Wijnsema. Mede met
de steun van vele bewoners uit de museumhaven zijn deze dagen weer een groot succes geweest en
hebben zij veel publiek getrokken.
Op vrijdag was de opening met een schippersmaaltijd onder begeleiding van een shantyfestival, dat
op zaterdag werd voortgezet. Op zaterdag waren er kinderspelen, oude ambachten, theatervaren en
ook een LVBHB-stand. Op zondag was er een schippersontbijt, een schependans, een bierfestival en
werd er opnieuw gezamenlijk gegeten. Er waren 19 gastschepen en 10 zalmschouwen aanwezig.

In 2019 heeft het bestuur namens de museumhaven in overleg met de deelnemers, de gemeente en
het Gouda 750 besloten zich kandidaat te stellen voor de Erfgoedmanifestatie van de Landelijke
Vereniging voor Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen (LVBHB) in 2021. In een ledenvergadering
hebben de leden van de LVBHB voor gestemd. Omdat de omvang van dit evenement de draagkracht
van de museumhaven verre overstijgt is voor de organisatie een aparte stichting opgericht: Stichting
Gouda Waterstad 750. Als gevolg van de coronamaatregelen is de geplande Erfgoedmanifestatie van
2020 in Winschoten niet doorgegaan. In overleg is besloten deze een jaar op te schorten waardoor
Gouda Waterstad 750 in 2022 zal plaatsvinden.
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Kerst
Zoals elk jaar heeft in 2019 en 2020 weer de Verlicht de schepenavond plaatsgevonden. Een bootje
met kinderen heeft de schippers weer aangespoord om hun lichtjes te ontsteken.
Door de coronamaatregelen konden we eind 2020 via de Praxis beschikken over een groot aantal
kerstbomen waardoor elk schip de traditionele kerstboom in de mast kon voeren.

Winterliggers en passanten
De museumhaven mag zich de laatste jaren gelukkig prijzen met een steeds groter aantal (vaste)
winterliggers. Mede door de gastvrijheid die een tweetal vaste havenmeesters
(schippers/vrijwilligers) tentoonspreiden wordt onze haven een steeds gewildere ligplek voor zowel
winterliggers als zomerpassanten. Ook de wachtlijst voor een aanvraag voor een vaste ligplek groeit.
In 2020 heeft het bestuur coulance betracht bij een aantal winterliggers die als gevolg van de
coronabeperkingen na afloop van de winterperiode niet elders terecht konden voor een ligplaats.
Voor winterliggers en passanten is een speciale Facebookpagina geopend waarop belangstellende
rechtstreeks kunnen reserveren en de havenmeesters direct kunnen reageren. Ook is op de website
een informatiepagina ingericht voor de passanten. Elke passant ontvangt van de havenmeesters een
visitekaartje met daarop een verwijzing naar deze pagina.
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Gastheer voor aanbrengtocht
De Erfgoedmanifestatie van de LVBHB vond in 2019 in Alkmaar plaats. Gouda heeft in aanloop daar
naartoe als gastheer opgetreden voor de aanbrengtocht vanaf het zuiden. Het was een genoeglijk
samenzijn tussen onze schippers en die van de bezoekende vloot. Dit vond plaats rond het IJsselhuis
en werd aangekleed met een gezamenlijke maaltijd en muziek.

Infrastructuur
In 2019 is een grote inspanning gedaan om de infrastructuur (stroomkasten, etc.) rond de haven te
moderniseren. Mede met begeleiding van de Technische Commissie zijn we erin geslaagd dit voor de
Havendagen te realiseren.
In 2020 is de hele haven voorzien van een glasvezelaansluiting voor het internet. Een hele
verbetering, zeker gelet op de toenemende afhankelijkheid van internet voor thuiswerken en studeren.
In 2020 heeft het bestuur een AED laten plaatsen bij het
werfhuis. Belangrijke argumentatie daarbij is, naast de
gezondheid van de schippers, ook de publieksfunctie die wij
willen uitbreiden. In het verlengde daarvan leeft ook de
wens om een gezamenlijke EHBO-cursus aan te bieden aan
de schippers die daarvan gebruik willen maken. Deze wens is
op de wat langere baan geschoven als gevolg van de
coronamaatregelen maar zit nog steeds in het vat.

In 2020 is het werfreglement aangepast. Het betreft minimale wijzigingen die het de werfbaas
mogelijk maakt het gebruik van het werfhuis beter te reguleren.
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Energieafrekening
De stichting heeft een contract met Eneco voor de levering van energie. De schippers betalen een
maandelijks voorschot en aan het eind van het jaar wordt afgerekend op basis van werkelijk verbruik.
Twee schippers bereiden deze afrekening voor. Bij het opstellen van deze afrekening is een aantal
zaken naar boven gekomen die in de loop van 2020 zijn opgepakt om verder uit te zoeken. Dit betreft
bijvoorbeeld een verschil in berekening van energiebelasting op de meters en het hanteren van
verschillende tarieven.

Financieel
In 2019 heeft de stichting bezwaar gemaakt tegen de subsidievaststelling 2019. Aanleiding hiervoor
was dat de gemeente problemen had met reserveringen voor uitgaven in de toekomst. Gelukkig zijn
we erin geslaagd om hierover overeenstemming te bereiken met de gemeente. Er zijn afspraken
gemaakt over de toegestane hoogte van de investeringen. Bij de subsidietoekenning voor 2020
waren er gelukkig geen problemen meer.
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