De Schepencarrousel van Stichting Er-varen

schepen zien varen in Gelderland. Daarom
gaan wij in het najaar van 2010 een
Schepencarrousel-toer organiseren. Om dit te
realiseren is er een budget beschikbaar gesteld
door de provincie Gelderland. Dit budget zal
voor ongeveer een derde besteed worden aan
promotiemiddelen, een derde aan een
projectleider en een derde aan
projectondersteuning.
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Schepencarrousel toer 2010
Vanaf september tot en met december 2010
zullen de schepen van de Schepencarrousel
gaan rouleren door Gelderland. Zij zullen hier
een stuk of tien plaatsen aandoen waar het
verhaal van het schip verteld wordt. Op de
plaatsen zal veel aan promotie worden gedaan
door middel van o.a. borden en folders. Met
onder andere Doesburg, Lingewaard
(Doornenburg) en Nijmegen zijn al afspraken
vastgelegd voor deelname. Hieronder wordt
het concept-toerschema weergegeven.

Provincie Gelderland ondersteunt
Schepencarrousel!
Al een aantal jaren zijn we in overleg met de
provincie Gelderland om te kijken hoe we de
Schepencarrousel in Gelderland op gang
kunnen helpen.
De provincie Gelderland is erg enthousiast over
de Schepencarrousel en wil graag dit jaar
Concept-toerschema
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Doornenburg
Doesburg
Dieren
Zutphen
Doetinchem
Wageningen
Culemborg
Tiel
Nijmegen
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Opening Schepencarrousel-toer door
gedeputeerde Annelies van der Kolk
Op 11 september, Open Monumentendag, zal
de gedeputeerde van de provincie Gelderland,
Mevrouw Annelies van der Kolk, de
Schepencarrousel-toer officieel openen in
Doesburg. Details over deze happening volgen
nog, houdt u onze website in de gaten!

Nieuwe schepen
Er zijn nu in totaal 18 schepen aangesloten bij
de Schepencarrousel. We zijn blij met de
nieuwe aanmeldingen en verwelkomen de
schippers. De volgende schepen zijn nieuw bij
ons aangesloten (voor meer informatie en het
verhaal van het schip verwijzen wij naar de
website):

Dringend schepen gezocht!
De Schepencarrouseltoer zal een promotie zijn
voor de Schepencarrousel. Het is dus erg
belangrijk om de havens die meedoen vol te
krijgen met schepen. We zoeken nog schepen
die mee willen doen met de toer, zie het
schema voor de locaties. Graag verwelkomen
we nieuwe schepen. Voor een korte periode
meedoen is ook mogelijk.
Ook voor de ligplaats in Nijmegen zoeken we
voor deze winter nieuwe schepen, hier kunnen
schepen van de Schepencarrousel terecht van
1 november tot 1 april.
Op de website www.er-varen.nl kan het
aanmeldingsformulier gedownload worden.
We zijn altijd bereid om te overleggen hoe u
en uw schip binnen de Schepencarrousel(toer)
passen, in overleg is er vanalles mogelijk.
Neem hiervoor contact op met de projectleider
van de Schepencarrousel toer (06-18553663).

Sleepboot ‘Alcyon’

Organisatiewijzigingen
Doordat we subsidie van de provincie
Gelderland hebben gekregen zijn we ook nog
eens serieus naar de bestuursbezetting gaan
kijken. Na enige oriëntatie op het gebied van
adviesbureaus bleek toch dat de snelste en
effectiefste manier om de toer nog in 2010 op
te zetten was om de voorzitter (Annelinde
Gerritsen) te laten aftreden en de functie van
projectleider te geven. Hierbij wordt zij 1-op-1
ondersteund door Lineke Los, een
onafhankelijke (dus ook niet uit de
bootjeswereld) duizendpoot die diverse
projecten heeft ondersteund.
Om de belangen op een verantwoorde manier
te kunnen dragen bestaat het bestuur nu uit 7
leden:
Voorzitter: Hinco Veenstra
Secretaris: Steven Gerritsen
Penningmeester: Henno de Kuijper
Bestuurslid: Gerard Derksen
Bestuurslid: BartJan Faas
Bestuurslid: Martin de Boer
Bestuurslid: Anoeska van Brenk
Deze wijziging heeft op 25 juli tijdens de
bestuursvergadering plaatsgevonden.
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Nieuw concept: regio-carrousel
Om schippers tegemoet te komen die sterk
gebonden zijn aan een regio i.v.m. werk en/of
kinderen hebben we een nieuw concept
bedacht: “vast” rouleren in een bepaalde regio.
Ook hebben de aangesloten ligplaatsen zo
meer garantie dat er schepen liggen zonder
dat het echte ‘vaste ligplaatsen’ worden.
Het is dan de bedoeling dat er in een bepaalde
regio een stuk of drie a vier ligplaatsen
beschikbaar zijn voor een aantal vaste
schepen, deze schepen verdelen het liggen
door het jaar heen dan over de beschikbare
plaatsen. Natuurlijk zijn andere
Schepencarrousellers ook altijd welkom op
deze plaatsen.
Bent u gebonden aan een bepaalde regio en
lijkt deze vorm van carrousellen u wel wat?
Neem dan contact op met de projectleider via
contact@schepenkwartet.nl of 06-18553663.

Toekomstige mogelijkheden IJsseldelta
Met de gemeente Zwartewaterland zijn we
uitgebreid in overleg om te kijken hoe de
Schepencarrousel ingevuld kan worden in de
IJsseldelta. Dit is een resultaat van het
succesvolle platform ‘Maritiem erfgoed
IJsseldelta’ dat opgezet is door vele partijen
die betrokken zijn bij varend erfgoed in de
IJsseldelta.
De stad Hasselt wil graag haar wateren
versieren met varend erfgoed, maar zoekt nog
naar de juiste manier. Graag zijn zij verzekerd
van beweging en presentatie van historische
schepen. Ook zijn er misschien mogelijkheden
in Zwartsluis en andere omliggende plaatsen.
In overleg met de gemeente Zwartewaterland
gaan we hier waarschijnlijk een regio-carrousel
opzetten. Wilt u als schipper in deze regio
varen en liggen? Neem dan contact met ons
op voor de mogelijkheden, want alleen met
invulling van schepen kunnen we nieuwe
ligplaatsen aansluiten.
Vaar-service van Er-varen
Mocht u niet zo vaak varen met uw schip en
daardoor wat koudwatervrees hebben om met
uw schip op pad te gaan: Stichting Er-varen
heeft een aantal ervaren schippers in haar
bestand die met u mee kunnen varen van en
naar een Schepencarrousel-plaats en u meteen
de kneepjes van het vak kunnen leren.
Nieuwe huisstijl en logo
Om Stichting Er-varen en de Schepencarrousel
voor eens en voor altijd sterk neer te zetten en
herkenbaar te promoten zijn we bezig met het
ontwerpen van een nieuwe huisstijl. Een aantal
creatieve geesten is al met wat leuke
concepten gekomen. De volgende nieuwsbrief
wordt in de nieuwe stijl!
Donateur worden
Steunt u ons initiatief en wilt u donateur
worden? Maak dan 30 euro over op
bankrekeningnummer 10.67.53.444 t.n.v.
Stichting Er-varen Arnhem, o.v.v. 'donateur' en
stuur een mail met uw adresgegevens naar
contact@schepenkwartet.nl.

De Schepencarrousel is een systeem waarbinnen schepen uitgewisseld kunnen worden tussen ligplaatsen. De schepen
liggen voor een korte periode (ca. 3 maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen het verhaal van het schip en de cultuurhistorie van de scheepvaart. Van het schip
wordt verteld waar en waarom het gebouwd is, wat het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd en waarom bepaalde
aanpassingen gedaan zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
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