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Besluiten/actielijst n.a.v. Bestuursvergadering & Vakgroep Coördinatoren a/b van de Buffel

Datum donderdag 4 april 2019 (10.30 - 13.15 uur)
Aanwezig: Tom Wensink, (voorzitter), , Hans de Klerck ( VG Onderhoud)
Wim Quirijns ( VG Coördinator Onderhoud)) Will Wiegel ( Beheer) Corrie Engelblik ( Alg. Bestuurslid) Hans Brand ( overkapping & verfsystemen)
Wil De Filippi (Algemeen coördinator exploitatie)(, Ed Wijbrands (, formeel secretaris, tevens plaatsvervangend voorzitter)
Carin Ottevanger (kinderparty’s) Cock vd Berg ( rondleidingen en onderhoud)
Afwezig met kennisgeving,Gerrit van Emst (Penningmeester & party’s),
Onderwerp
Hangmatten
Aantal kinderfeestjes
per week
Schenking Stichting
Volkskracht

Wild op de Wallen
Voorziening aan de
wal om bezoekers aan
te trekken

Omschrijving
Bruikbare hangmaten op te hangen. Hans gaat dit oppakken
Carin meldt dat maximaal 1 kinderfeestje per week wordt georganiseerd. Er zijn
een aantal wijzigingen doorgevoerd m.b.t. maaltijden en het klaar zetten van
benodigdheden. Tot op heden loopt alles naar tevredenheid. Door beperkte
keukenfaciliteiten kunnen geen patat of tosti maaltijden worden aangeboden..
Er is door de Stichting Volkskracht € 50,000,- toegezegd
Nu € 150.000,-beschikbaar voor overkapping.
Wachten is op offerte van de heer Lentjes en 3D presentatie. De heer Lentjes heeft
toegezegd een plan binnen enkele dagen toe te sturen. We wachten al enkele
maanden.
Afdekken met bitumen wordt afgewezen.
Controleren of vergunning noodzakelijk is voor aanbrengen overkapping
Realisatie te starten in dit jaar. Eventueel fasegewijs afhankelijk van financiën
Werkgroep gaat plan uitwerken
Wil de F. stelt voor om in 2019 mee te doen aan Wild op de Wallen.
Zij werkt plan uit. Iedereen akkoord is om mee te doen.
Vastgesteld is dat het vertrek van de kassawagen ook betekent dat contact met
publiek wordt beperkt. Afgesproken wordt dat er een voorziening komt. ( Bank,
entree, paneel, etc). En het moet duidelijk zijn dat mensen zich kunnen melden bij
de kassa aan boord. Hoe maak je het aantrekkelijk dat mensen over de loopplank
komen. Kassawagen pas weg laten halen als er nieuwe voorziening wordt
gerealiseerd.
Stand van zaken 040419. Er is al materiaal aangeschaft. Staat in kassawagen
Start als vitrines stoommachines gereed zijn. 1 klus tegelijk.

Afhandeling door
Hans K.

Werkgroep
overkapping
Bestuur

Wil de F.
VG Onderhoud
VG Exploitatie
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Rol gastvrouw
/gastheer

Vakgroep Onderhoud

Rol/taken gastheer en gastvrouw dient van de winter aandacht te krijgen.
Wat wel en wat niet. Plan uitwerken. Taakomschrijving en wijze van invulling
- Wordt in 2019 een uitnodiging gedaan aan alle vrijwilligers om dat te
bespreken in een open overleg.
- In vergadering 040419 is besloten op donderdag 250419 tussen 13.30 uur
en 17.00 uurd deze bespreking te laten plaats vinden.
Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat de staat van de verstaging wordt
gecontroleerd en geconserveerd. Hiervoor wordt een plan gemaakt. Hiervoor is het
noodzakelijk een stelling te huren/op te laten stellen. Kosten ongeveer € 100,00 per
week . Planning is om dat uit te voeren na voltooien dekhuis., Bestuur is akkoord
mits de stelling vakkundig en veilig wordt geplaatst. Ook dienen de nodige (
wettelijk vereiste) veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
(Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.23b. Specifieke bepalingen betreffende
steigers) en veiligheidsrisico inventarisatie als verwoord in Stichting procedures.

Planning in april
Bestuur

Hans de K/ Wim Q.
Hans de K.
Ed

Verder moet de electra worden gekeurd. Werkzaamheden m.b.t. verstaging
verschoven naar 2020.
Afdekken koekoeken
Verfsysteem

Voorgesteld wordt om de koekoeken af te dekken met zeildoek. Besloten is dat niet
te doen in vergadering 040419. Huidig verfsysteem is voldoende.
Verder is gebleken dat het schilderen buitenboord in de haven mag.
Plan is om dat te doen. Ed werkt een plan uit in overleg met Hans en Wim.
Verfsysteem is geregeld via schenking ( Hans B.)
In vergadering van 040419 is besloten dat naast vrijwilligers voor de uitvoering
betaalde krachten worden aangetrokken. Tom overlegt met Gerrit ivm financiering.
Wim geeft aan wanneer en hoeveel mensen nodig zijn.
Hans B zou kijken of over een 10voets container kan worden beschikt ivm opslag
verf. .Hans K wijst er op dat er door de gemeente voorwaarden kunnen worden
gesteld ivm veiligheidsrisco’s

Hans K.
Hans B
WimQ
Hans K
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Gangway

Lezing Arie mbt
150 jaar
Budgetreserveringen
Informatie publiek

Tom werkt plan uit om een gangway realiseren. Moet toegang geven aan drijvende
steiger waar aangelegd kan worden. Zo mogelijk verbinding met terras Fortezza.
Vraag is waar een gangway vandaan kan worden gehaald. En natuurlijk een
geschikt voor bezoekers toegankelijk ponton. Wordt vervolgd.
In vergadering 040419 is besloten dit meenemen in de plannen voor de
herinrichting museumkwartier. Hans kijkt in zijn relatie netwerk of daar voor een
redelijke prijs is aan te komen. Suggesties zijn welkom.
Gaat plaats vinden in Historyland. Datum nog niet bekend

Voortgang 2019
Hans B. en Tom W

Belastingtechnisch gezien moeten budgetten worden vastgesteld in exploitatie
worden opgenomen.
Vastgesteld wordt dat het bezoekend publiek steeds meer de Duitse of Belgische (
Frans) nationaliteit heeft. Informatie materiaal moet in meerdere talen ontwikkeld
worden. Ook op digitaal gebied moet e.e.a. ontwikkeld worden.

Gerrit i.o.m.
vakwerkgroepen
2019 aanpakken

Ed

Nagaan welke vragen worden gesteld en daar antwoord op maken.
Droogdok werkt met mogelijkheid om info om museum te downloaden.
In vergadering 040419 besloten dat dit door het Museumkwartier moet worden
opgepakt in het kader van herinrichting museumcollectie Buffel
Vrijwilligersdag

Will komt met suggestie een vrijwilligersdag te organiseren. Dwz mensen
uitnodigen om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Leuk idee, wordt over
nagedacht.
In vergadering 0404019 is vastgesteld dat er door de gemeente al zo’n dag wordt
georganiseerd ( Fijn je te zien= 22/6) Voorgesteld wordt programma uit te werken.
Pakt Ed op via Museumplatform.

Ed Wijbrands i.o.m.
Will Wiegel
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BHV /AED

Secretariaat Buffel

Nieuwsbrief

Benoeming
kwartiermaker
Museumkwartier

Tijdens vergadering 040419. Will Wiegel meldt dat dit jaar BHV’s zouden worden
opgeleid. Via Brandweer, dat zou Gerrit oppakken. Tom bespreekt dit met Gerrit.
Will beschikt over notitie BHV en vrijwilligerswerk. Stuurt ze Tom toe.
Zij merkt op dat Tom achter het verkrijgen van eenAED zou aangaan. Is. niet
gebeurd. Plan is nu om Droogdok te vragen of hun AED niet gezamenlijk kan
worden gedeeld.
Misschien heeft Fortezza wellicht ook interesse. Will stelt voor cursus AED te
organiseren. Kosten zijn gering via EHBO vereniging
Tom pakt dit in overleg met Ed op
Tom meldt dat het secretariaat van de Buffel per 1 april wordt ondergebracht.
Telefoon wordt ook door hen opgenomen.
Verder krijgt iedere vakgroepcoördinator een mailadres. Hopelijk in de loop van de
maand. Op kantoortijden wordt telefoon opgenomen door Droogdok. Alle
verstuurde mail gaat in CC naar mailarchief komt in beheer bij Droogdok.
Droogdok beschikt over (prive)telefoonnummers van vakgroepcoördinatoren mits
daar door de vakgroepcoördinatoren geen bezwaar wordt gemaakt Aangenomen
wordt dat het verstrekken van de nummers geen bezwaar is.
Het bestuur heeft besloten dat het maken van een Nieuwsbrief geen taak is van het
bestuur. Besloten is een actielijst/besluitenlijst te plaatsen op de website van de
Buffel ( afgeschermde pagina vrijwilligers)
De vakgroepcoördinatoren kunnen hun mensen informeren over actuele zaken.
De vakgroep coördinatoren vormen de schakel tussen bestuur en Buffelaars.
Vakgroepcoördinatoren dragen verantwoordelijkheid hun groep en hebben een
ruime bevoegdheid om beslissingen te nemen.
Het bestuur zal zich beperken tot het melden van bestuursbesluiten voor zover dat
door het bestuur ( eventueel op advies van de vakgroepcoördinatoren) noodzakelijk
wordt geacht.
Tom meldt dat per 1 april 2019 door het bestuur van het Museumkwartier een
kwartiermaker is aangesteld. Op 15 april maakt hij een kennismakingsrondje.
Zijn taak is het bouwen van het fundament voor het te realiseren Museumkwartier.
Een museum op nationaal niveau. Zijn naam is Marco van Vulpen en werkzaam
voor adviesbureau BMC in Amersfoort. Zijn CV is te vinden op het internet.
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Werkgroep Inrichting
Musea

T,b,v, de Buffel is binnen de begroting voor het Museumkwartier een bedrag van
€ 50.000,- begroot voor de herinrichting van de museumcollectie.
Er wordt op dit moment een werkgroep gevormd die, in overtleg met de
kwartiermaker, een bijdrage kasn geven in het ontwikkelen van een visie
m.b.t. hetgeen dat het nieuw op te zetten museum kan en wil aanbieden.
Belangrijk is dat betrokken vrijwilligers daarbij ingeschakeld worden.
Tom wil de Buffelaars per mail aanschrijven. Een concept zal hij ter beoordeling
toesturen aan de vakgroepcoördinatioren. Na toezenden van de mail en de reacties
daarop zal een bijeenkomst worden georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst wordt
dan e.e.a. toegelicht. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Tom

Werkgroep Marketing
& PR

Eind vorig jaar is een eerste oriënterende bijeenkomst geweest van mensen die
actief willen zijn op het gebied van Marketing & PR. Bij die eerste bijeenkomst is
Nicole van Tooren (HIT) betrokken geweest. In hoeverre zij een rol daarin gaat
spelen hangt af van welke overeenkomst met haar gesloten kan worden.
Verder is betrokken de heer Kees Guldemond. Was in het verleden coördinator van
de Hellevoetse ambassadeurs. Wordt nu lid van de ondernemers vereniging TOP
Voorne waar hij de belangen van de musea zal behartigen. Hem is gevraagd
coördinator van de deze werkgroep te worden. Ook hier is het plan om vrijwilligers
bij de ontwikkeling van marketing en PR te betrekken. Dus aanmelden. En ook hier
wordt binnenkort een bijeenkomst belegd.
De party’s aan boord van de Buffel worden uitgevoerd door een vaste groep
Buffelaars. Te vergelijken met de wijze waarop de kinderparty’s o.l.v. Carin
Ottevanger zijn georganiseerd. De organisatie & coördinatie is in handen van Gerrit
van Emst. Daar waar nodig ondersteunt door Gerda Wensink. Dat is een tijdelijke
Situatie. Om dit moment wordt er aan gewerkt om die activiteiten bij derden onder
te brengen.
Verwacht wordt dat de party’s op termijn zullen toenemen. Dan is het
organisatorisch gezien niet meer verantwoord om dat door vrijwilligers te laten
uitvoeren.

Party’s
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Participatieverordening Met de gemeente Hellevoetsluis vindt overleg plaats over de mogelijkheden
Hellevoetsluis
om uitkeringsgerechtigden in te schakelen bij het verrichten van vrijwilligerswerk
binnen het Museumkwartier. Daarvoor zijn bij de gemeente financiële middelen
beschikbaar. Voorwaarde onzerzijds is dat de begeleiding/coaching van deze
mensen door professionele krachten dient plaats te vinden.
Mogelijk is dit een methode om te kunnen voorzien in het toekomstige vrijwilligers
tekort. Wordt vervolgd
M.b.t. de exploitatie
Voor de controle van de horeca voorraden wordt een oproep door Wil verzorgd.
Doel is dat een vrijwilliger in de gaten houdt dat voorraden op pijl blijven.
Wil zorgt voor de (horeca)bestellingen die via internet besteld kunnen worden. Dus
is iets nodig wat middels internet besteld kan worden dit aan Wil doorgeven.
Voor de kassabezetting is slechts een beperkte groep beschikbaar. Onderzocht moet
worden of dit groepje kan worden uitgebreid. Vraag is om rond te kijken naar
,mogelijke kandidaten.
M.b.t. Onderhoud
M.b.t. beheer

M.b.t. activiteiten
Vuilafvoer
Drankje voor rekening
van de Buffel.

Er zijn onduidelijkheden m.b.t. de electra meterstanden. Ed pakt dit op in overleg
met Jan en Hans de K.
Er zijn regelmatig zaken zoek op het gebied van schoonmaakmiddelen.
Dingen worden niet teruggezet. Graag aandacht daar voor.
M.b.t. historische documentatie wordt door Wim, Cock momenteel een doos met
allerlei zaken uitgezocht. Ook is er een speciale uitgave van het Rotterdams
Nieuwsblad uit 1975. “De Buffel is klaar.” Zijn twee exemplaren van.
Doel is om deze digitaliseren en via Multy Copy in Spijkenisse in krantenvorm af
te drukken. Ed pakt dit op
Plan is om de zelfde activiteiten uit te voeren als vorig jaar. Zodra Will haar eigen
mailadres krijgt gaat ze alle betrokken personen uit nodigen.
Ed heeft volmacht om vuilafvoer soap naar eigen inzicht af te handelen. Zal er op
neer komen dat container moet worden gehuurd en de kosten worden afgetrokken
het havengeld.
Besloten wordt dat de onderhoudsploeg na het beeïndigen van de werkzaamheden
1 consumptie voor rekening van de Buffel mag gebruiken.
Dat geldt ook voor Gastheren/Gastvrouwen bij het eindigen van de middagdienst
Het gebruik moet op een daarvoor gemaakt bonnetje worden afgetekend.
Tom overlegt dit met Gerrit.
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Warmwater
Baksruimte +
Uitgifteruimte
Barruimte bij kassa
Volgende vergadering

Het is gewenst dat er in deze ruimten warmwater beschikbaar komt.
Gedacht wordt aan 2 electrische keukenboilertjes. De kranen zijn er al geschikt
voor. Hans K. pakt dit op.
Donderdag 16 mei 10.30 uur – 12.30 uur

