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Bestuur

Van de voorzitter
De derde zaterdag van november, dit jaar op de zeventiende, wordt een
bijzondere najaarsvergadering.
Op die dag gaan wij om 13.00 uur in de ‘oude zeevaartschool’ te Delfzijl,
thans het Scheepvaartkantoor van Amasus B.V., onder het schuine dak op de
hoogste verdieping onze nieuwe archiefruimte openen. Deze verdieping is
goed te bereiken met een lift, zodat traplopen eventueel niet nodig is.
De archieven die nu zijn opgeslagen in het Noorderpoort gebouw te
Appingedam, zullen tegen die tijd zijn overgebracht naar de nieuwe ruimte.
Oude Tasmanen zullen op die dag dan weer het gevoel krijgen ‘thuis’ te zijn.
De ‘oude zeevaartschool’, later dienstdoende als muziekschool IVAK is dankzij
het historische besef van de nieuwe eigenaren aangepast aan de eisen van
de huidige tijd. Daarbij zijn oude kenmerken van het gebouw intact gelaten
of opnieuw aangebracht. Door middel van tekstborden wordt de bezoeker
op diverse interessante voorwerpen en afbeeldingen gewezen. Ook prijkt
‘Navigare Necesse Est’ weer boven de uitgang.

E.J. Hoekstra (voorzitter)
R. van Doorn (vice-voorzitter)
G. Roorda (1e secretaris)
J.S. de Jong (2e secretaris)
H.J. Harink (1e penningmeester)
D. Kruidhof (2e penningmeester)
H.J. de Vries (lid/ledenadmin.)
E-mail: henkjdevries@ziggo.nl
Contributie (per jaar)
€ 27,50 voor leden in Nederland
€ 37,50 voor leden buiten Nederland
€ 1,50 voor het verzenden van contributienota’s
Automatische incasso zonder extra kosten.
Bankrelaties
Contributies:

NL82INGB0001726793

Zakelijk:

NL31ABNA0571837409

Reünies:

NL58ABNA0571541364 t.n.v.
Reünie Abel Tasman

Tot ons genoegen hebben we een oud-bestuurslid bereid
gevonden zich in te zetten om het archief te beheren. Hoe u
uw ‘eigen’ doopceel uit het archief kunt lichten, en vervolgens
kennis kunt nemen van de visie van de toenmalige directie
op u (de leerling), zal het bestuur in een (privacy)reglement
neerleggen en op de website van de vereniging openbaar
maken.
Dankzij inspanningen en speurwerk van medebestuurslid
Drewes Kruidhof is het beeldje van Abel Tasman gevonden en
als cadeau door de Gemeente Delfzijl bij de opening van het
kantoor geschonken aan de nieuwe eigenaren. Het beeldje
staat in afwachting van een definitieve plaats voorlopig op
een houten sokkel in het gebouw. Na de opening van het
D. Kruidhof met beeldje
archief zullen de aanwezigen zich op eigen gelegenheid naar
van Abel Tasman.
het ons bekende Partycentrum De Bolder begeven, waar de
jaarvergadering van onze vereniging wordt gehouden. Na afloop van de
vergadering zal de directeur van het Abel Tasman Museum in Lutjegast ons
verhalen over de ontdekkingsreiziger. Aansluitend volgt een borreluurtje en
wordt weer de traditionele Groningse rijsttafel geserveerd.

Redactie
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Ver. Abel Tasman
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Delfzijl wordt thans op de schop genomen. De dijken worden verzwaard,
verhoogd en op sommige plekken verplaatst om een breder strand te
maken. De Vennenflat is neergehaald, Café Anker staat op de nominatie te
worden afgebroken. Hotel Dik en Pax zijn reeds lange tijd ter ziele. Alleen het
Eemshotel, met het nieuwe terras, staat nog op haar palen in zee te wachten
op uw komst. Ook het MuzeeAquarium is geheel vernieuwd. De oude bunker
is blijven staan en aan de landzijde is een geheel nieuw gebouw geplaatst.
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Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal
per jaar verschijnend verenigingsblad.
De edities zijn:
• Ankerpark (Den Helder), 23e jaargang
• Navigare (Amsterdam), 69e jaargang
• Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 25e jaargang

• De Spreekbuis (Rotterdam), 38e jaargang
• De Trompetter (Brielle), 37e jaargang

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com
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Mocht u dit museum willen bezoeken, dan zult u veel oude
gebruiksvoorwerpen van de zeevaartschool herkennen.
Zoals de compensatietafel voor het magnetische kompas,
foto´s, boeken, een oud Sperry gyrokompas, enzovoorts,
enzovoorts. Ook een scheepsbrug van een kleine coaster is
nagebouwd.
Ik heb het vermoeden dat oud-directeur Kees Metzlar (mede)
de hand heeft gehad in het arresteren van de aanwezige
voorwerpen. Echt een aanrader om de oude tijd weer eens
te beleven.
Wellicht is het een idee om uw bezoek aan Delfzijl,
voorafgaande aan de najaarsvergadering, te laten beginnen
op vrijdag 16 november 2018.
Door omstandigheden zullen we binnenkort vacatures krijgen
in het bestuur. Daarbij betreft het met name het secretariaat
en penningmeesterschap. Ook is extra versterking van
het bestuur dringend gewenst om in de toekomst onze
vereniging te kunnen besturen.
Aangezien zich op de jaarvergaderingen geen kandidaten
melden voor bestuursfuncties worden thans leden
benaderd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook u
kunt zich aanmelden bij het bestuur. Wij hopen dat we het
vacatureprobleem snel kunnen oplossen.
De actie om leden te bewegen om de contributie via een
automatische incasso te betalen, is gedeeltelijk gelukt. Ruim

30 leden hebben met deze moderne manier van betaling
ingestemd. We zijn er nog niet, maar wel op de goede weg.
Na het verzenden van de contributie nota’s in mei 2018
moesten we vervolgens in juli nog 39 aanmaningen de deur
uit doen. Op dit moment zijn nog zeventien leden in gebreke
gebleven om aan hun betalingsverplichting te voldoen. Die
leden gaan we nu telefonisch benaderen.
Onze 2e secretaris is bezig om het privacybeleid en het
privacyreglement in het kader van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) te implementeren, zodat
onze website en andere communicatie kanalen aan de nieuwe
eisen voldoen. Misschien hebt u al gemerkt dat de ledenlijst
achter een ‘slot’ staat en dat aanmeldingen van nieuwe leden,
verhuizingen en dergelijke niet meer in de Noordvaarder
worden vermeld. Dit allemaal vanwege de AVG, waardoor uw
persoonlijke gegevens niet meer ongeautoriseerd openbaar
mogen worden gemaakt. Alleen het overlijden van een lid
kan nog worden vermeld in de Noordvaarder.
Ik hoop u hiermee weer even te hebben bijgepraat. Mogen
we op uw komst rekenen op 17 november 2018 in Delfzijl?
De uitnodiging voor de archiefopening, de jaarvergadering
en dergelijke zal medio oktober 2018 aan de leden worden
verzonden.
Bert Hoekstra, voorzitter
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