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NOTULEN  
Vergadering informatie: 

Aanwezigen:       Datum / Plaats:  30-03-2020 / Conference call 

- B.J. Heikoop  (BOB) 
- T.W. Houkema (TOM) 
- T.Y. Houkema  (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 sponsoring; 

4. Vrijwilligers werving; 
5. Fondsenwerving / sponsoring; 
6. Planning; 

a. Machinekamer 
b. Staalwerk / lay-out schip 
c. Verven / stralen 

7. Rondvraag en sluiting 
 

Mededelingen: 

• Bob: Afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk een mooie slag geslagen. Veel arbeidsintensief werk is 

verzet: Klinkwerk in en rond de kuip en de machinekamer, voltooiing van de kuip qua 

metaalbewerking etc. Voor de buitenwereld lijkt het wellicht dat er niet enorm veel progressie is 

geboekt, echter is het klinkwerk zeer arbeidsintensief gebleken. Het resultaat mag er zijn.  

Ruwbouw nu zo goed als klaar, resterend: bakboordzijde stootrand, reling, mastvoet, mast, roerwerk 

en een aantal luiken.  

• Aantal vrijwilligersdagen zijn georganiseerd met succes. Momenteel kunnen er helaas geen 

vrijwilligersdagen georganiseerd worden in verband met de Corona-crisis. 

• Materialen: Nieuwe gasfles (gesponsord) is afgelopen maand opgehaald t.b.v. voltooiing las-

werkzaamheden. Laatste plaatmateriaal is afgelopen jaar gekocht. 

• Gesprekken zijn gaande met meerdere partijen over de (gedeeltelijke) sponsoring van verf. 

• Gezien de omvang van de nog uit te voeren werkzaamheden, zal de C.A. den Tex niet aanwezig kunnen 

zijn bij ‘Hylpen in Oorlogssferen’. Het bestuur van het evenement is ingelicht.  

 

Feedback & beslissingen: 

• Motor inbouw geniet een hoge prioriteit. Inbouw stagneert al sinds levering van motor in Tricht. 
Monteur/ leverancier van de motor zal voor de zomer de motor in moeten bouwen. 

• Financieel:  
o Stichting is schuldenvrij (lening voor aanschaf schip is afbetaald en bootkar is gesponsord).  
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o Momenteel heeft de stichting zo’n €2250,- aan gelden.  
o Tweede (finale) gedeelte betaling motor staat nog uit en verder zijn kostenposten voor 

afbouw van het schip geraamd. Doel is om nog €5000 op te halen om het schip vaarklaar te 
krijgen. 

• Straalwerk wordt tot nader order uitgesteld. Gezien de financiële positie van de stichting en 
vanwege de prima staat van het staalwerk wordt stralen op korte termijn niet nodig geacht. 

 

Planning werkzaamheden:           
• Bob zal de komende periode zoveel mogelijk vrije uren proberen te besteden aan de restauratie-

werkzaamheden. Wanneer Corona-crisis voorbij is, zullen er weer vrijwilligersdagen worden 
gepland.  

• Motor moet worden ingebouwd, contact met monteur/ leverancier wordt gezocht. 

• Een vaste datum voor de tewaterlating is nog niet te zeggen, echter is het streven uiterlijk zomer 
volgend jaar de C.A. den Tex varend in Harlingen te hebben. 

 

Actielijst: 

1. Motor inbouw krijgt een extra hoge prioriteit. Doel is gesteld om de motor ingebouwd te hebben 
vóór de zomer 2020. Bob neem contact op met Niels om concreet plan uit te zetten. 

2. Nieuwe sponsors zoeken.  
 

Volgende vergadering: 

September 2020, plaats n.t.b. 


