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NOTULEN
Vergadering informatie:

Aanwezigen:
- B.J. Heikoop
- T.W. Houkema
- T.Y. Houkema

Datum/plaats: 14-11-2016/Amersfoort
(BOB)
(TOM)
(TIMCO)

Agenda onderwerpen:
1. Opening;
2. Korte samenvatting stand van zaken restauratie door voorzitter;
3. Evaluatie afgelopen jaar:
a. Stand van financiële zaken;
b. Stand van fondsenwerving;
4. Vrijwilligers werving;
5. Fondsenwerving / sponsoring;
6. Planning;
7. Rondvraag en sluiting

Mededelingen:








In april 2017 zal de tweejaarlijkse bestuursverkiezing plaats vinden.
Stand van zaken: afgelopen weken is er dankzij de vele inzet van de vrijwilligers goede voortgang
geboekt in met name de kuip.
De ‘nieuwe’ motor, een Kromhout 3TS-117 is geleverd door Niels Mulder en in de machinekamer
gehesen. Verdere afbouw zal in de komende maanden plaatsvinden en wordt uitgevoerd door Niels
Mulder.
4 platen met afmetingen 3000 x 2000 x 5 mm en 1 plaat met afmetingen 3000 x 2000 x 4 mm zijn
gekocht bij Bijlsma Wartena. Daarnaast heeft deze werf 5 spanten t.b.v. het voordek gesponsord.
Met behulp van Niels Wienbelt is een website opgericht ‘www.reddingbootcadentex.nl’.
Akzo Nobel heeft toegezegd verf te sponsoren. Op 8 december a.s. komt men op bezoek om dit te
concretiseren.

Feedback & beslissingen:




De fondsenwerving is erg tijdrovend. Er zal worden uitgekeken naar een persoon die zich bezig
houdt met fondsenwerving.
September 2017 wordt niet meer als ultiem doel gezien om de restauratie te voltooien. Het streven
is om met de middelen en vrijwilligers die er zijn een kwalitatief goede restauratie uit te voeren
waar kwaliteit vóór kwantiteit gaat.
Het doel is om het dek in de kuip vóór het einde van het jaar geplaatst te hebben, vervolg stappen
zijn het plaatsen van het bovendek op de machinekamer en de ‘wangen’ van de kuip.
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Actielijst:
1. Informeren naar mogelijkheden voor het aanpassen van het koelsysteem
(intercooling i.p.v. wierpot).
2. Informeren naar sponsoring m.b.t. het verlengen van de schroefas.
3. Uitkijken naar een persoon die zich zou willen focussen op fondsenwerving.
4. Uitkijken naar een lasser, oproep plaatsen in nieuwsblad Geldermalsen / Tricht.
5. Website up-to-date houden.
6. Frequenter berichten plaatsen of Facebook.
7. Afspraak maken voor bezichtiging Rutgers van Rozenburg.
8. Jaarverslag 2016 opstellen

Volgende vergadering:
April 2017.
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