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Activiteiten 2020 

 

Januari:  

Bestuursvergadering + bespreking plannen en activiteiten 2020. 

Opstarten social media kanalen, vormgeven website en starten met werven 

van donateurs, vrijwilligers en sponsoren 

 

Februari:  

Actief uitzetten vacatures voor vrijwilligers op website en social media. 

Verder plaatsen artikelen op social media om mensen aan te trekken die in 

een sociaal isolement zitten. Doelgroepen: thuiszittende jongeren, ouderen 

welke vrijwilligerswerk zoeken om uit een isolement te geraken. Mensen 

met PTSS die met moeite een drempel over durven. Uitnodigend schrijven, 

dat ze ons kunnen bezoeken voor een praatje een feedback. 

Toevoegen sleepboot Denzo aan de vloot. De sleepboot is aangekocht uit 

eigen gelden, maar gaat wel meelopen als opknap project voor vrijwilligers 

die voor de stichting komen werken. Eventuele sleepklussen, daar wordt 

een donatie voor de stichting voor gevraagd. 

 

Maart:  

Start bouw schipperscafe. Slopen oude ruimte en intimmeren nieuwe 

ruimte, zoals het maken van een bar en een zithoek. Dit met de eerste 

geworven vrijwilligers. 
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April t/m mei 

Werving voor donateurs en sponsors. Aanschrijven fondsen. Uitschrijven 

educatieve programma’s voor scholen: dagtochten in groepjes. Naar Expo 

stellendam en tevens een stukje scheepshistorie meegeven. Door Covid 19 

is het nog twijfelachtig of we dit jaar deze programma’s kunnen draaien 

maar we houden de moed erin. 

 

Juni  

Voorbereiding opening schipperscafé. Aanmaken vriendenpasjes en 

werven “vrienden van” met pasjes met verschillende opties als donateur. 

Ontwerpen en drukken merchandise voor verkoop t.b.v. stichting. 

 

Juli t/m september 

Uitsturen nieuwsbrief naar vrienden en donateurs. 

Opening schipperscafé begin augustus. Ondanks dat het schippercafé nog 

niet helemaal af is vanwege ontbrekende inkomsten, willen we toch openen. 

We hebben inkomsten uit de bar nodig. We vragen social media en “man 

bijt hond” bekende Dolle Dries (vd Velden) om het schipperscafé feestelijk 

te komen openen. Ook hebben we merchandise van Dries gemaakt, 

opbrengsten mogen naar de stichting, met onze enorme dank aan Dries. 

Door de inmiddels wederom aangescherpte coronaregels kunnen slechts 

enkele genodigden hierbij aanwezig laten zijn. Het wordt alsnog een 

geslaagd openingsweekend. Ook de week erna kunnen we bezoek in 

groepjes en buiten ontvangen. 

We wilden nog diverse nautische evenementen aan doen met de Luctor. 

Helaas vallen die door de maatregelen in het water. 

 

Oktober  

Bestuursvergadering. Hoe staan we ervoor en wat gaan we doen nu de 

coronamaatregelen weer verscherpt zijn. We besluiten de vrijwilligers in 

kleine groepjes max. 2 personen te laten werken in verschillende ruimtes. 

Onderhoud schip Denzo houtwerk en buitenzijde roest aanpakken en in de 

menie zetten. Ook de vrijwilligers zetten zich in om sponsoren en donateurs 

te werven. 
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Aanschrijven extra fondsen. Er rollen diverse fondsen uit welke ons 

steunen, o.a. Karel Doormanfonds en fonds DBL zeggen beide een donatie 

van € 500,- toe. 

 

November 

Gesprekken met de gemeente en Rix Uitzendbureau/jobcoaching om de 

Emergobaan (reintegratietraject naar een vaste baan) op te gaan starten. 

Vanwege corona en omdat het voor ons ook een pilot is, starten we met 

één persoon. Deze baan levert ook een bijdrage aan de stichting op. 

Gesprekken/kennismaking met een kandidate welke door de gemeente 

naar ons is verwezen. 

December 

Uitsturen kerstgroet. Verder gesprekken met Emergobaan kandidate. We 

besluiten met haar te gaan starten in januari. Ze krijgt elke drie weken de 

coach bij ons op bezoek en wij begeleiden haar in de dagelijkse 

werkzaamheden. Start enkele uurtjes per dag, 2 dagen per week. Met als 

doel uit te breiden naar 4 volle werkdagen. Doel: uitstromen/werken naar 

een vaste baan buiten de Luctor om/weer op eigen benen het werkende 

leven oppakken. 

   

 


