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NIEUWSBRIEF VAN DE VOORZITTER
14 augustus 2020
Beste Buffelaars,
De laatste weken van het vakantieseizoen breken aan. Niet een periode waarvan wij als
bestuur kunnen spreken van een “topseizoen.” Door de Corona pandemie, de hittegolf, het
wegvallen van de vestingdagen en andere evenementen heeft ook de Buffel te maken
gekregen met een flinke inkomstenderving en terugval van het aantal beschikbare
vrijwilligers die zich voor met name het gastheer/vrouwschap beschikbaar stellen.
Alle lof voor de onderhoudsploeg die zich, ondanks de pandemie, elke maandag beschikbaar
stellen voor onderhoudswerkzaamheden.

Tijdelijke waterdichte afdekking van het achterdek.
Zoals bekend acht ons bestuur het noodzakelijk dat op een zo kort mogelijke termijn een
permanente overkapping op de Buffel wordt gerealiseerd. Dit om definitief af te rekenen
met de ernstige daklekkages. Lekkages die steeds op andere plekken ontstaan ondanks de
vele pogingen die door de onderhoudsploeg worden uitgevoerd de lekkages te stoppen.
Nu het er naar uitziet dat de noodzakelijke ( historisch verantwoorde) overkapping nog wel
even op zich zal laten wachten is besloten tot een tijdelijke afdekking door het aanbrengen
van een nooddek. Dit wordt geheel door de onderhoudsploeg volgens plan in september
2020 uitgevoerd. Waarvoor alle dank en waardering. Informatie hierover kun je desgewenst
via de vakgroepcoördinator Wim Quirijns verkrijgen.

Exploitatie Buffel
Als bestuur moeten we er vanuit gaan dat de gevolgen van de Corona pandemie nog lang
voelbaar zijn. Een tweede golf wordt door pessimisten verwacht.
Het feit dat slechts enkelen van de 72 ingeschreven vrijwilligers zich tot op heden voor
werkzaamheden melden zorgt er voor dat het bestuur zich moet beramen over
noodzakelijke maatregelen om de Buffel te kunnen blijven exploiteren.
Ook als het schip niet open is voor publiek zijn er tal van werkzaamheden/activiteiten te
verrichten op het schip waar zich tot op heden onvoldoende mensen voor beschikbaar
stellen. Onze vrijwilligers bestaan voor het grootste deel uit mensen van 70 jaar en ouder.
Zelfs boven de 80 zijn er onder hen die geheel als “jongens van stavast” de mast inklimmen
voor onderhoudswerk en aan de zijkant van de scheepsromp hangen voor
schilderwerkzaamheden. Alle lof en waardering natuurlijk. Feit is echter dat deze
vrijwilligers van de onderhoudsploeg al vanaf het begin van de Buffel in Hellevoetsluis
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( 2013) betrokken zijn en de ploeg nog nauwelijks is aangevuld met nieuwe mensen. Dus
vraag aan jullie is: bedenk wat jij naast je andere activiteiten ook actief kunt doen binnen de
onderhoudsploeg. Er is altijd wel iets wat gedaan moet worden.
Deze winter wordt gestart met de planning van restauratiewerk in ondermeer longroom en
commandantsruimte. Daar is inmiddels een aanzienlijke waterschade ontstaan. Deze winter
worden afspraken gemaakt met beroepsonderwijsinstellingen om te kijken of samenwerking
kan worden gerealiseerd. Ook zullen contacten worden gelegd binnen het netwerk van de
Museumvereniging en daar waar mogelijk beroep worden gedaan op sponsors, fondsen en
gemeente.

Stichting Museumkwartier
Toen wij als bestuur in 2016 besloten, na jullie als vrijwilligers geraadpleegd te hebben, de
Stichting Ramtorenschip Buffel op te richten, namen wij persoonlijk een flinke
verantwoording op ons. In de basis zijn ook wij onbetaalde vrijwilligers die zich
verplichtingen op de hals hebben gehaald waar wij niet zomaar van af kunnen.
Toen wij besloten die verantwoordelijkheid op ons te nemen dachten wij dit te kunnen doen
voor een periode van ongeveer vijf jaar. Daarbij hadden wij de ambitie dat de Buffel in die
periode deel zou moeten gaan uit maken van één museumorganisatie wil de Buffel op
termijn exploitabel kunnen zijn. Reden waarom wij als bestuur in 2018 besloten tot de
oprichting “Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis.”
Of deze stichting in de huidige situatie de beoogde doelstelling binnen enkele jaren zal
kunnen bereiken is op dit moment zeer ongewis. Ondermeer is onduidelijk welke middelen
de gemeente en fondsen daadwerkelijk beschikbaar stellen voor de herinrichting van het
dokterrein en loods Jan Blanken

Buffel als zelfstandig museum
Als bestuur hebben we besloten pogingen in het werk te stellen om de Buffel als zelfstandig
erkend museum te exploiteren. Een verantwoorde exploitatie van de Buffel vraagt daar om.
Dat is reden waarom wij ons als bestuur nu inzetten om zelfstandig aansluiting te verkrijgen
bij de Museumvereniging Nederland waardoor toegang kan worden verkregen tot
financieringsbronnen en netwerk van die organisatie. Bovendien kunnen we dan, hopelijk in
samenwerking met Stadsmuseum en andere musea, werken aan collectieopbouw. Via dat
netwerk hopen wij ook nieuwe bestuursleden aan te kunnen trekken. Dit omdat wij als
bestuur onze eigen gekozen termijn van vijf jaar gaan bereiken.
( dan is o.i. nieuw bloed wenselijk)

Vrijwilligersbeleid
Tot op heden kennen wij geen vrijwilligersvergoedingen. Anders als bijvoorbeeld Droogdok
en Historyland. Dit vanuit de visie omdat je niet vrijwilliger bent geworden om iets te
verdienen maar omdat je het leuk vindt om als vrijwilliger iets zinvols te doen. Een leuke en
zinvolle tijdbesteding. Werken met vergoedingen kan ongewenste gevolgen hebben voor de
kwaliteit van het geleverde werk, de omgang met elkaar en kan ook voor de stichting
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financieel nadelige gevolgen hebben. Een andere kant van de medaille is dat bij het bieden
van vergoedingen ook functie-eisen gesteld kunnen worden. Daarbij kun je denken aan een
minimaal aantal uren van beschikbaarheid, inhoud werkzaamheden etc. Plan is nu om daar
onderzoek naar te gaan doen door na 1 september gesprekken met zoveel mogelijk
individuele Buffelaars aan te gaan om inzicht te verkrijgen in hun zienswijze. De gesprekken
vinden op uitnodiging plaats met twee bestuursleden. Op basis van de resultaten hopen we
voor het einde van dit jaar tot beslissingen te komen. Bij de besluitvorming worden de
richtlijnen vrijwilligersbeleid van de Museumvereniging in acht genomen.

Inzet jongeren en mailing, ondersteuning door ervaren volwassen vrijwilligers

In de nieuwsbrief van 21 juli heb ik jullie geïnfomeerd over de noodzaak gebruik te maken
van jongeren om voor publiek open te kunnen zijn. Hoewel door de hittegolf de inzet tot op
heden beperkt is geweest, zie Toprooster, zijn de resultaten zeer positief. Behalve
klantvriendelijkheid gingen zij ook met folders en flyers de wal op om die aan passerend
publiek uit te reiken. De komende dagen worden onderstaande flyers in de regio uitgereikt.
Zij die daarbij behulpzaam willen zijn kunnen mij dat even per mail melden.
( tomwensink@debuffel.nl)
De jongeren voeren hun werkzaamheden uit onder leiding van een volwassen vrijwilliger.
Echter als bestuur zijn wij van mening dat er bij opening voor publiek om veiligheidsredenen
twee volwassen vrijwilligers aan boord dienen te zijn.
Daarom het verzoek:
Kijk op Toprooster en meld je aan en laten we er voor zorgen dat de laatste weken van
augustus nog de nodige bezoekers aan boord verwelkomd kunnen worden.

Openstelling Buffel voor publiek
M.i.v. 1 september 2020 zal de Buffel, bij voldoende beschikbaarheid Buffelaars, op
woensdag, zaterdag en zondag geopend zijn.
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Tot slot
Om de Buffel voor Hellevoetsluis te kunnen behouden is jullie hulp onontbeerlijk.
Het zou bijzonder spijtig zijn indien wij als bestuur moeten besluiten het schip af te stoten.
En nogmaals, als bestuur ( ook vrijwilligers) willen wij ons vooralsnog blijven inzetten om de
Buffel voor Hellevoetsluis te behouden. Maar dat moeten wij wel met z’n allen doen.
Tot binnenkort,
Tom Wensink
Voorzitter
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