Nieuwsbrief 3
De Visserijdagen komen eraan….
De echte liefhebber van oude scheepvaart en botters
heeft het natuurlijk al in z’n agenda staan, maar mocht
u het vergeten dan volgt hier nog even een reminder,
de Visserijdagen komen eraan!
Vanaf donderdag 8 juni tot en met zondag 11 juni
bruist het aan de haven van activiteiten.
Donderdagmiddag/avond komen de botters die deelnemen aan de Bokkingrace de haven van Harderwijk
binnenvaren en dat levert altijd een mooi plaatje op.
Nostalgie voor jong en oud. Hoogtepunt van de Visserijdagen is de Bokkingrace van oude visserijvaartuigen
op het Wolderwijd en als het weer meewerkt zullen de
bruine zeilen ‘s middags overal op het Randmeer te
zien zijn.

Nieuwe website online…
Het heeft wel even een poosje op zich laten wachten, maar sinds kort is
de nieuwe website van de Botterstichting en Stichting Visserijdage online.
De website is in de lucht onder de naam Visserijhistorie Harderwijk en te
vinden via het adres: www.visserijhistorieharderwijk.nl
Veel informatie over onze stichtingen zal op de website te vinden zijn.
Periodiek nieuws komt tenminste 4 x per jaar via deze nieuwsbrief.

Veiligheid steeds belangrijker…
Veiligheid vormt een steeds belangrijker thema, ook in de maritieme wereld en de wereld van recreatie op het
water. Daarom heeft het bestuur besloten de functie van veiligheidscoördinator in te voeren en Pieter Valk
bereid gevonden deze functie te gaan vervullen. Pieter heeft met zijn maritieme achtergrond en zijn huidige
functie binnen het Amsterdamse havenbedrijf voldoende kennis en expertise om de nieuwe functie van veiligheidscoördinator tot uitvoer te brengen.
De taakomschrijving van de veiligheidscoördinator omvat o.a.
* Keuring en certificering blusmiddelen.
* Onderhoud zwemvesten en waar nodig certificering.
* Keuring Cv installatie.
* Keuring stationaire machines.
* Keuring handgereedschap.
* Keuring lift installatie
* Afspraken maken met bedrijven en instanties over contracten en keuringdatums.
De veiligheidscoördinator brengt rechtstreeks verslag uit aan het bestuur, en geeft
het bestuur advies over het aspect veiligheid in en om de gebouwen en de schepen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Botterstichting en de
Stichting Vischafslag te Harderwijk en verschijnt periodiek.
Redactie & vormgeving: Theo Bakker.

Nieuwsbrief 3
Rapport ‘Commissie wijze mensen’ besproken met bestuur Botterstichting//St. Vischafslag
Afgelopen week is rapport uitgebracht over een onderzoek dat in opdracht van het bestuur van de
Botterstichting/Stichting Vischafslag is gemaakt door een commissie van wijze mensen.
Het rapport is opgesteld n.a.v. onrust onder vrijwillige medewerkers van deze stichtingen.
Veel van de onrust lijkt veroorzaakt door communicatie of een gebrek aan communicatie en de
aanbevelingen in dit rapport richtten zich daar dan ook vooral op.
Aanbevelingen van de commissie zijn :
Handhaaf het botterpraetje in het vooronder met een frequentie van 4 x per jaar. Kies hiervoor
natuurlijke momenten uit, zoals de start en afsluiting van het vaarseizoen, begin van het jaar en
voorafgaande aan evenementen zoals de Visserijdagen.
Geef uitleg over geplande evenementen en de vergunningen die hiervoor verleend zijn/worden.
Geef dit vorm in een jaarplanner. Zorg voor overlegmomenten!
Maak gebruik van inzicht en ideeën van vrijwilligers en geef hier vlot respons op.
Werk met diverse coördinatoren en laat hen de communicatie met medewerkers op de werkvloer
verzorgen.
Zorg voor een periodieke nieuwsbrief, minimaal 4 x per jaar.
Geef feedback op wat er goed gaat en haal niet telkens oude (zee)koeien uit de haven.
Maak een communicatieplan/schema en organigram voor de organisatie.
Onderhoud goede contacten met andere botterstichtingen en wissel ideeën uit.
Werk aan een handboek vrijwilligers, met daarin de rechten en plichten van vrijwilligers,
taakomschrijvingen en draaiboeken. Geef duidelijkheid aan de diverse rollen.
Geef complimenten, dat motiveert vrijwilligers en medewerkers!
Stel het bestuur samen met mensen die over verschillende expertises beschikken.
De aanbevelingen komen in grote lijnen overeen met de lijn die het bestuur voor de komende periode
heeft uitgezet, waarbij moet worden aangetekend dat niet alles ‘ineens’ kan. Veel tijd is de afgelopen
periode verloren gegaan aan het ‘blussen van brandjes’ en het oplossen van ‘ad hoc’ zaken.
Opgemerkt wordt ook dat communicatie een proces met twee kanten is. Het is niet alleen iets roepen,
maar het omvat ook het luisteren. Het is niet alleen schrijven, maar ook lezen. M.a.w. communicatie
vraagt van alle ontvangers een actieve opstelling!
Ook de leden van het bestuur zijn vrijwilligers die dit werk naast hun eigen werkkring en of onderneming
moeten uitvoeren. We willen daarbij opmerken dat het ‘bestuur ook maar een mens is’.
We maken fouten, weten niet alles, pakken soms zaken verkeerd aan. Heb daarom niet een ‘te hoge’
verwachting van het bestuur. Niet alles wat we willen kan, en niet alles wat we proberen lukt.
Vrijwilligers en bestuur willen samen actief zijn en werken aan een toekomst voor onze historische bottervloot en de prachtige visafslag. We willen met onze schepen een inbreng en bijdrage leveren aan het
historische Harderwijk en dit veilig stellen voor toekomstige generaties!
Het bestuur is de commissie, bestaande uit Karel Blokhuis, Annie de Boer, Evert van de Meer, Henk
Stijkel en Evert Jan Top erkentelijk voor hun inbreng en inzet en ziet in hun rapportage een belangrijke
steun in de rug voor het te voeren beleid.
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