
 

Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland 
p/a: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 

Postbus 15443, 1001 MK Amsterdam 
e-mail: secr@fven.nl 

 
Bankrekening: NL88 INGB 0004 3039 75 

KvK Amsterdam: 41204950 
Website: www.fven.nl 

 

Bij de FVEN aangesloten behoudorganisaties: Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten; 
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig; Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries "Het 
Zeilend Scheehout"; Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie; Stichting Behoud Hoogaars; Stichting Kotterzeilen en 
Kotterbehoud; Stichting Langedijk Waterrijk; Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten; Vereniging Botterbehoud; 
Vereniging van Booteigenaren "Oude Glorie"; Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw; Vereniging De Motorsleepboot; 
Vereniging Klassieke Scherpe Jachten, Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten, Zweedse Klassiekers Club en de 
Collectie Houdende Scheepvaartmusea. 

 

         Werkconferentie  Behoud door Gebruik   
 
Uitnodiging aan de leden en bestuursleden van de bij de FVEN aangesloten 
Behoudsorganisaties. 
 
Er zijn veel ontwikkelingen die beperkingen (gaan) opleggen aan het in de vaart houden van 
traditionele schepen; ontwikkelingen die wij graag een bredere bekendheid willen geven, om 
gemeenschappelijk grond te zoeken en om als booteigenaren en behoudsorganisaties hierop met 
gezag in te spelen.   
 
De Traditionele Schepenbeurs in Den Helder, die van 9 -11 november 2018 gehouden wordt  
biedt een uitgelezen mogelijkheid om eigenaren van de traditionele schepen meer bekend te 
maken met deze ontwikkelingen en te bezien hoe er als booteigenaar maar ook als bestuurders 
van de behoudsorganisaties gezamenlijk mee om te gaan.  
En een gemeenschappelijk gedragen stem te ontwikkelen richting overheden, als het gaat om 
verdere professionalisering van het in de vaart houden van een de grootste traditionele vloot ter 
wereld. Het gaat niet alleen om het afwenden van bedreigingen, maar ook om het in beeld 
brengen van kansen, nu de culturele sector zekere stimuleringsregelingen in het vooruitzicht 
worden gesteld, waar het varend erfgoed ook aanspraak op wil kunnen maken.   
 
Graag nodigt de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) waarbij inmiddels 17 (!) 
behoudsorganisatie zich hebben aangesloten, u uit om deel te nemen aan de werkconferentie 
Behoud door Gebruik. Naast een bredere bekendheid geven aan de ontwikkelingen die het in 
de vaart houden van ons varend erfgoed bemoeilijken en zonder tegengeluid zelfs onmogelijk 
maken, willen wij ook in interactieve sessies gemeenschappelijk grond vinden, voor een 
gezamenlijk geluid richting Haagse regelgevers en de beleidsmakers in gemeenten en 
provincies.  
 
Aan deze werkconferentie zijn voor de bezoekers van de Traditionele Schippersbeurs  geen extra 
kosten verbonden. Het nuttige kan zo met het aangename worden verenigd.   
Wanneer onderstaande kennisgeving tot deelname, ingevuld wordt gestuurd naar de secretaris 
van de Federatie Varend Erfgoed Nederland de heer Cor Bolt  secr@FVEN.nl, dan bent u 
verzekerd van een plaats.  
 
Wij verzoeken de besturen van de bij onze Federatie aangesloten Behoudsorganisaties om deze 
uitnodiging door te sturen naar de bij hen aangesloten leden en zien uit naar een goede opkomst. 
  
Vriendelijke groeten 
  
Rolf van der Mark                                                 Cor Bolt  
Voorzitter FVEN        Secretaris FVEN 
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FVEN Werkconferentie “Behoud door Gebruik” 
 
Op zaterdag 10 november 2018 van 10.00 – 12.00 uur  
Traditionele Schepenbeurs op het Willemsoord terrein in Den Helder. 
 In het Schipperscafé naast de beurs ingang.  
  
 Deelname aan deze werkconferentie is voor de beursbezoekers kosteloos. 
 Het twee uur durende programma is als volgt gedacht.  
 
Programma  
 
  10.00.-10.20    Introductie Waarom bijeenkomst - deze partijen? 
      Presentatie FVEN Rolf van der Mark vz / Olav Loeber vice vz 
 
  10.20 -10.40   Inspiratie  

  De context: Erfgoed in Transitie drs Martine van Lier  
  Kansen en bedreigingen voor het varend erfgoed.  

                         Samen een sterke partner voor beleidsmakers. 
 
  10.40 -10.50   Pauze; inleveren van vragen naar aanleiding van de inleidingen.  
                         De deelnemers gaan in groepen uit elkaar en gaan met elkaar  
                         in gesprek over de betekenis van het gepresenteerde en de  
                         betekenis van de FVEN van voor de behoudsorganisaties,  

  welke vraagstukken centraal moeten staan en welke werkgroepen  
  of commissies hiervoor kunnen worden gevormd. o.l.v. een 
  gespreksleider. 
 

10.50 - 11.10 Werkgroep sessie: Per thema wordt van gedachten gewisseld over:  
- Varend erfgoed waarden. 
- Duurzaamheid bij instandhouding. 
- Kennisdeling en vakmanschap.	

  
11.10-11.30 
 

Vijf minuten rapportages van de werksessies.   
 

  11.30- 11,50       Afsluiting waarin conclusies worden getrokken over bevindingen 
waarover  
                                  in december 2018 in het Algemeen bestuur wordt teruggekoppeld. 
 
 12,00        Lunch aangeboden door FVEN. 
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Belangrijk onderdeel zijn de gesprekken die in de werkgroepen op een gestructureerde wijze 
worden gevoerd. 
 
Groep samenstelling . 
De groepen stellen zichzelf samen waarbij men - naar wordt gehoopt - gevolg geeft aan het 
verzoek zoveel mogelijk bij mensen aan te sluiten die je nog niet kent. 
Dus niet alle vertegenwoordigers van een BO bij elkaar, maar juist mengen met andere 
vaklieden. Zodra men een plek gevonden heeft wordt het gesprek als volgt gestructureerd. 
Gemikt wordt op maximaal  8 personen per werkgroepje.  
 
De volgende simultane Werkgroep sessies zijn voorzien.   

	
- FVEN	Werkgroep	sessie	erkenning	Varend	Erfgoed	waarden.		

 Hoe kan het belang van het varend erfgoed voor samenleving bij regelgevers en 
 beleidsmakers beter in beeld worden gebracht?   

- FVEN	Werkgroep	sessie	inspelen	op	Duurzaamheid.		
Centrale	vraag	is:	Hoe	moeten	wij	als	traditionele	booteigenaren,	
Behoudsorganisaties	en	Federatie	(FVEN)	inspelen	op	Duurzaamheid.		

- FEVN	Werkgroep	sessie	behoud	van	kennis	en	vakmanschap		
 Centrale vraag is: Hoe behouden wij de Kennis en het Vakmanschap die nodig  zijn voor het in 
de vaart houden van het varend erfgoed.  
 
Draaiboek voor de Werkgroep sessies  
 
Uitleg werkwijze (3‘) 
Ieder krijgt een blokje Post its en een viltstift. 
De idee is dat de deelnemers zoveel mogelijk opmerkingen inbrengen maar wel één opmerking 
per Post It opschrijven  en groot schrijven zodat men dat van een afstand ook kan lezen.  Eén 
opmerking per Post-it,  dit in verband met de latere clustering van min of meer gelijke inbreng. Er 
worden zo drie inventariseer rondjes gehouden.  
Aan de hand van de volgende vragen. Voor elk vraag worden circa  5  minuten uitgetrokken. 
 
Een eerste ronde betreft het genereren van antwoorden op de Centrale vraagstelling van de 
desbetreffende werkgroep sessie. 
Ingebrachte Post its worden ingenomen en - eventueel geclusterd - op een flip-over vel geplakt. 
 
Een tweede ronde is bedoeld om mbv stickers, prioriteiten te stellen. Elke deelnemer krijgt drie 
stickers die men achter drie verschillende ingebrachte (clusters van) ideeën mag plakken. Hieruit 
resulteert een gemeenschappelijke keuze van drie prioritaire ideeën die nadere uitwerking 
kunnen krijgen.   
 
Naar aanleiding van deze inventarisaties wordt een gesprek gevoerd dat is gericht op het 
formuleren nadere uitwerking en conclusies die op een flip-over worden genoteerd.  
De eerste conclusie die men zou willen trekken is, of er wel of geen belangstelling is gewekt voor 
het deelnemen aan een FVEN-werkgroep. 
Is dat wel het geval dan zou er een naam voor de wenselijk geachte werkgemeenschap kunnen 
worden bedacht. 
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Bijvoorbeeld  
Een FVEN werk gemeenschap duurzame scheepsrestauratie.  
 
Vraag 1:  
Wil ik aan een FVEN-Werkgroep deelnemen, dan moeten er wat voorwaarden worden vervuld 
zoals:………… 
 
Vraag 2 : 
Wat kan ik een FVEN werkgroep brengen? Mijn  inbreng in een FVEN Werkgroep kan 
zijn:………… 
 
Vraag 3: 
Wat wil ik halen. De opbrengsten die ik vanuit een FVEN -Werkgroep verwacht zijn:….. 
 
Verdere gang van zaken  
Tijdens de borrel worden er in de plenaire ruimte hoekjes ingericht waar de flip overs met 
opmerking (geclusterde) opmerkingen worden getoond.  
De gespreksleider rapporteert aan de langs wandelende belangstellenden, wat de conclusies zijn 
uit de subgroep.  
 
-------------------------------------------( Hierlangs afknippen)---------------------------------------- 
 
Kennisgeving van deelname FVEN Werkconferentie “Behoud door Gebruik” 
 
Zou graag deelnemen aan de FVEN Werkconferentie Behoud door Gebruik zoals die wordt 
gehouden tijdens de Traditionele Schepenbeurs op het Willemsoord terrein in Den Helder in het 
Schipperscafé (gelijk naast de beursingang) op zaterdag 10 november 2018. Aanvang 10.00 
precies. 
 
Naam:  
Adres: 
Woonplaats: 
 
Email adres:  
Mob tel. Nr. (voor last minute informatie) 
 
Lid van de behoudsorganisatie: (volledige naam) 
 
Deze kennisgeving digitaal gaarne opsturen naar secr@fven.nl ter attentie van Cor Bolt 
secretaris FVEN.  
 
 
 
 
  


