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NIEUWSBRIEF VAN DE VOORZITTER
7 juni 2020
Beste Buffelaars,
Dan toch maar weer eens een nieuwsbrief in plaats van een gewoon mailtje of een
mondelinge babbel. Het zijn immers ongewone tijden waardoor vele aanpassingen in de
kontakten noodzakelijk zijn. Dus ook in de communicatie onder elkaar.
UPDATE GEVOLGEN CORONA VIRUS
Gelukkig worden de beperkingen m.b.t. onze bewegingsvrijheid en contactmogelijkheden
steeds meer opgeheven. Op 18 juni hebben het bestuur en de vakgroepcoördinatoren
daarom overleg om te beslissen of opening voor publiek verantwoord kan met ingang van
1 juli. Uiteraard met in achtneming van het door het bestuur vastgestelde protocol.
Mochten we besluiten open te gaan dan zal het Corona protocol voor de Buffel en de
eventueel nog verder vast te stellen richtlijnen jullie na de 18e per mail worden toegezonden
door Ed Wijbrands.

Ontwikkelingen Museumkwartier ( FORTRESSE HOLLAND)
Zoals bekend zijn we vanaf 1 januari 2020 onder verantwoording en regie van het
Museumkwartier begonnen met de uitvoering van het ondernemingsplan “Fortresse Holland
Marinekwartier Hellevoetsluis.” Om de plannen te realiseren zijn de volgende betaalde
krachten voor het Museumkwartier werkzaam:
Marco van Vulpen
Maarten Meevis
Marjorie van Geenhuizen
Agnes Vugts
Nicole van Tooren
Sjaak Kweekel

Kwartiermaker
Vormgever
Fondsenwerver
Museumcollectie
Marketing en Communicatie
Interim directeur

Met deze mensen krijgen we als Buffelaars direct of indirect te maken en voor zaken m.b.t.
het project Fortresse Holland is Sjaak Kweekel de persoon die jullie desgewenst voor vragen
direct kunnen benaderen via het mailadres info@museumkwartierhellevoetsluis.nl.
Je kunt hem op werkdagen in principe ook bereiken via het telefoonnummer
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0181-841465. Verder kun je de nodige informatie vinden op de website van het
Museumkwartier www.museumkwartierhellevoetsluis.nl

FONDSWERVING
Toen in januari van dit jaar gestart werd met de uitvoering van het ondernemingsplan was er
nog geen sprake van Corona en was het ook nog niet bekend dat Hellevoetsluis, Brielle en
Rockanje en Oostvoorne per 1 januari 2023 gaan fuseren. Beide gebeurtenissen kunnen van
grote invloed zijn op de financiering van FORTRESSE HOLLAND. Ook de realisatie en
financiering van de noodzakelijke overkapping van de Buffel kan daardoor vertraging
oplopen. Reden dus voor “alle hens aan dek.”
Fondsenwerving vindt plaats onder de regie van Marjorie van Geenhuizen. Zij is de
professional in deze. Zij heeft vooral een initiërende en coördinerende rol en is, om daarin
succesvol te zijn, in grote mate afhankelijk van de vrijwilligers van Buffel, Droogdok en
Stadsmuseum. Het is bepaald niet zo dat we rustig met de armen over elkaar kunnen zitten
en wachten tot zij de nodige gelden heeft binnen gesleept. Kortom, van ons als Buffelaars
wordt de nodige hulp en inzet gevraagd.
Hoe wij dat kunnen doen wil zij graag op woensdag 17 juni a.s. om 14.00 uur uitleggen in
de loods Jan Blanken. Vraag is dus of wij als Buffelaars in grote getalen willen komen.
En dat willen wij natuurlijk. Mijn verzoek is of jullie in TOPROOSTER willen aangeven of je van
plan bent te komen. Dit i.v.m het Corona protocol wat geldt voor het Droogdok. Een SMS- je
of App naar mij sturen mag ook ( 06-13238685) Ik reken op jullie.
PUBLICITEIT
Nicole van Tooren is binnen het Museumkwartier de persoon die de kar rond publiciteit
trekt. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van de website
www.museumkwartierhellevoetsluis.nl . In juli komt wordt er een website actief die
betrekking heeft op FORTRESSE HOLLAND, www.fortresseholland.nl
Er worden zogenaamde “zichtbaarheidsacties” georganiseerd om bekendheid te geven aan
het project FORTRESSE-HOLLAND. Informatie daarover kunnen jullie binnenkort verwachten.
Vanuit de Buffel is Wil de Filippi betrokken bij die acties. Vanuit het bestuur is Ed Wijbrands
verantwoordelijk voor zaken rond PR.
JURIDISCH
Het mag duidelijk zijn dat ik als voorzitter, evenals de overige leden van het bestuur, alles in
het werk stellen om de exploitatie van de Buffel als museumschip veilig te stellen. Dat de
conservering van de Buffel als maritiem historisch erfgoed daar onderdeel van uitmaakt zal
voor iedereen van zelfsprekend zijn. Inmiddels is het ons bestuur wel duidelijk geworden
dat daarbij juridische ondersteuning noodzakelijk is. Zowel m.b.t. de overkapping als in de
samenwerking met Droogdok en Stadsmuseum. Bovendien zijn wij niet alleen beheerders
van het maritieme erfgoed maar ook eigenaar. En dat is een flinke verantwoording voor
goedbedoelende vrijwilligers op pensioengerechtigde leeftijd.
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Als bestuur zijn wij in contact gekomen Mevr. Mr. Monique van Vugt. Zij is verbonden aan
juridisch adviesbureau Salentyn in Utrecht en aan de Universiteit van Utrecht. Wat voor ons
bestuur heel prettig is dat zij gebruik kan maken van een groot kennisnetwerk en een team
dat op allerlei juridisch gebied de nodige ervaring heeft. Dat is zowel op het gebied van
bestuursrecht ( vergunningen) omgevingsrecht ( hinderwetwet) maar ook op het gebied
van fondsen heel functioneel en zinvol.
M.b.t. de overkapping zal zij ons bestuur behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de eventueel
noodzakelijke vergunningen. Daarnaast zal zij een adviserende rol vervullen in het fusie
traject met Droogdok en Stadsmuseum waarbij er op dit moment tal van onzekerheden zijn
die eerst moeten worden opgelost.

Erkenning als museum
Onze Buffel maakte tot 2013 onderdeel uit van de collectie van het Maritiem Museum
Rotterdam. Hoewel wij als Buffelaars de Buffel zien als museum is zij dat formeel niet.
Voor veel fondsen is het belangrijk dat de fondsenvrager een zogenaamde ANBI status heeft
en erkend is als museum. Begin dit jaar hebben wij de ANBI status aangevraagd en die is
inmiddels verkregen. Daarnaast zijn stappen gezet om als museum te worden erkend en
geregistreerd. Sinds kort zijn wij aangesloten bij de stichting B.A.S.M. De stichting B.A.S.M.
( een samenwerking van individuele eigenaren van Stoomvaartuigen en Motorsleepboten ) is
actief met wetenschappelijk onderzoek naar de historie van de Sleep-(en Duwvaart) in
Nederland en vastlegging daarvan. Daarnaast verzorgen zij publicaties op het gebied van de
Stoom-, Sleep- en Duwvaart, alsmede voormalige Overheidsvaartuigen. Het feit dat de Buffel
een voormalig overheidsvaartuig is maakte aansluiting mogelijk. Daarnaast is de stichting
gerechtigd z.g.n. doelgroepschepen, zoals de Buffel, te schouwen ter beoordeling waardoor
zij kan worden opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten. Bovendien zijn
zij schouwgerechtigd t.b.v.de deelneming in fondsen, welke kunnen bijdragen tot het
behoud van de doelgroepschepen. Inschrijving in het register is één van de voorwaarden om
lid te kunnen worden van de Museumvereniging. Dat is de vereniging die ook de
Museumjaarkaart uitgeeft. Elke in Nederland gevestigde instelling zonder winstoogmerk, die
naar oordeel van het bestuur van de vereniging een belangrijke rol in de museumsector
speelt, kan lid worden van de Museumvereniging mits zij aan diverse voorwaarden voldoet.
De inzet van het bestuur is om aan die voorwaarden te voldoen omdat op die wijze op
professionele wijze het museum kan worden gerealiseerd zoals ons bestuur bij de oprichting
van de Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier voor ogen stond. Daarbij wil
het bestuur niet afhankelijk zijn van de realisatie van het project FORTRESSE HOLLAND en/of
realisering van de fusie. Het voorgaande betekent dat nu met kracht gewerkt moet gaan
worden aan een museumcollectie die past bij de geschiedenis van de Buffel. Het feit dat wij
nu starten met de expositie over de geschiedenis van logementsschepen in de 2e
wereldoorlog heeft ons als bestuur op het idee gebracht de geschiedenis van
logementsschepen als basis te gebruiken voor de inrichting van het Buffelmuseum. Voor de
realisering daarvan zullen wij hulp van buiten nodig hebben, moet er ook buiten de Buffel
expositieruimte gevonden worden en zullen wij een beroep moeten doen op fondsen,
sponsors e.d.
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Daarnaast hopen wij als bestuur ook dat er Buffelaars zijn die dit echte Buffelproject mee
willen helpen realiseren. In dat geval kun je contact met ons bestuur opnemen.

REGIONALE SAMENWERKING
Ons bestuur heeft in 2018 het initiatief genomen de stichting op te richten die nu het
ondernemingsplan FORTRESSE HOLLAND Marinekwartier Hellevoetsluis onder haar
verantwoording tracht te realiseren. Bij het initiatief om tot oprichting van die stichting te
komen speelde daarbij een grote rol dat de Buffel alléén als museumschip geen toekomst
zou hebben. Door samenwerking met lokale organisaties zou die toekomst een stuk zekerder
zijn. Toen bekend werd dat Hellevoetsluis zou fuseren met de gemeente Brielle en
Westvoorne, besloot ons bestuur dat die samenwerking per direct moest worden gewijzigd
van samenwerken op lokaal niveau naar samenwerken op regionaal niveau. Immers de fusie
van de gemeenten betekende o.i. financiële consequenties en mogelijke wijzigingen in het
beleid van de gemeente Hellevoetsluis. Immers de “koek” zou nu met anderen moeten
worden gedeeld. Als voorzitter heb ik binnen het bestuur van het Museumkwartier getracht
te bewerkstelligen dat FORTRESSE HOLLAND een merk zou worden voor geheel VoornePutten. “Fortresse Holland Marinekwartier Hellevoetsluis” zou dan worden ondergebracht
onder die paraplu. Helaas ben ik er niet in geslaagd de overige bestuursleden van het
Museumkwartier te overtuigen van mijn standpunt. Naar de zienswijze van de overige leden
van het bestuur moet eerst het ondernemingsplan zoals dat in december 2019 is vastgesteld
worden uitgevoerd en dient het merk FORTRESSE HOLLAND vooralsnog niet regionaal te
worden ingezet. Mogelijk wordt dat wel een punt van overweging na realisatie van de fusie.
Omdat ons bestuur het standpunt heeft dat regionale samenwerking op velerlei gebied
noodzakelijk is en wij als bestuur het ons niet kunnen veroorloven te wachten of FORTRESSE
HOLLAND zoals dat nu vorm wordt gegeven een succes wordt, is aanleiding geworden voor
het oprichten van de Stichting Vestingeiland Holland. Het doel en de plannen van deze
stichting kun je vinden op deze website: www.vestingeilandholland.nl . Voorzitter van de
stichting is Kees Guldemond geworden. Kees is lid van de ondernemersvereniging TOP
Voorne-Putten.
Hiermee wil ik deze nieuwsbrief afsluiten. Overigens wil ik als voorzitter van de Buffel
nadrukkelijk beklemtonen dat ons bestuur zich zal blijven inzetten om van FORTRESSE
HOLLAND lokaal een succes te maken. Mocht je vragen hebben dan zal ik die graag trachten
te beantwoorden.
Tom Wensink
Voorzitter

