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Jaarverslag 2021 Vereniging Behoud de Volendammer 
Botters, 

Beste	 leden en betrokkenen,


Het afgelopen jaar was vanwege de Corona pandemie wederom een 
gemankeerd jaar. Er ging slechts één evenement door in het diepe 
najaar, de verhuur van schepen kwam pas laat op gang en er was weinig 
reuring aan de haven zonder Pieperrace en Volendammer Dag. Toch was het gezien de 
omstandigheden een mooi vaarseizoen. In de zomer en in het najaar hebben we aardig 
wat tochtjes met sponsors en verhuur gevaren en ook op de woensdagavonden is er veel 
gevaren met onze vrijwilligers, ook in het kader van de opleiding met de kleine kwak, de 
QJ1. Achter de schermen is ontzettend veel gebeurd voor de bouw van de nieuwe 
Botterwerf. Samen met de gemeente Edam-Volendam en de aanstaande ‘bewoners’ zijn 
er vele overleggen geweest over de precieze invulling, tot in de kleinste details. Daar is 
enorm veel tijd en energie in gaan zitten van de bouwcommissie van de vereniging. 

Aan het einde van 2021 werd het tijd voor het onderhoud aan de schepen, in het bijzonder 
aan de VD172. Bij de hellingbeurt eind september bleek het bakboord achterschip heel 
slecht. Zonder flinke restauratie van de huid was het niet langer verantwoord om mee te 
varen. Dit gebeurt in Edam, op de pittoreske werf van Freek Slot. Na de sloop hebben 
onze vrijwilligers een deel van de spanten vernieuwd en opgelapt. Ook moest de 
grootschoot overloop (een zware dwarsbalk waar de grootschoot van het zeil aan vast zit) 
worden vernieuwd. Daarna is Freek Slot aan de vier nieuwe huidgangen begonnen. Zo 
wordt de ‘172’ 30 jaar na de volledige restauratie weer stukje bij beetje opnieuw 
gerestaureerd. Zo gaat het met houten botters…

Het bestuur van de vereniging is in 2021 gewijzigd. Dirk Appel heeft na vijf jaar afscheid 
genomen als secretaris en bestuurslid. Dirk blijft als vrijwilliger en schipper betrokken bij 
de vereniging. Bob van der Meulen is onze nieuwe secretaris. Bob heeft uitgebreide 
bestuurlijke ervaring vanuit zijn jaren als gemeenteraadslid en vanuit zijn voorzitterschap 
bij het Edams museum. Bob is dus goed bekend met het culturele gebeuren in Edam-
Volendam en zorgt ervoor dat we als organisatie kunnen groeien, ook op bestuurlijk vlak. 
Met alle ontwikkelingen rond de werf en onze ambities is dat een welkome aanvulling!

Komend jaar, 2022, wordt een belangrijk jaar voor onze vereniging. Na 18 jaar (!) plannen 
maken zullen we een prachtig mooie nieuwe werf betrekken, met grote dank aan de 
gemeente Edam-Volendam. In de nieuwe botterwerf kunnen we een schip droog en 
verwarmd restaureren! En daar gaan we zo snel mogelijk mee beginnen. Er worden 
plannen gesmeed om als eerste de VD84 binnen te zetten en in fases te restaureren, te 
beginnen in het najaar van 2022. Dit wordt een grote nieuwe uitdaging waar erg naar uit 
zien. Naast de werf en de VD84 hopen we ook met de restauratie van de stalen kwak 
VD54 aan te vangen. Deze staat nu ‘geparkeerd’ bij Mick Volendam. Ook hiervoor wordt 
aan een meerjaren plan gewerkt om het schip in fases te restaureren en weer varende te 
krijgen.

Tot slot van dit bericht wil ik namens de vereniging onze sponsors bedanken. Dankzij onze 
sponsors, zowel financieel als in natura, kunnen we onze schepen in stand houden. Ook 



tijdens de pandemie zijn zij ons trouw gebleven en is het aantal sponsors gestaag verder 
gegroeid. Het is voor ons enorm motiverend dat zoveel - en steeds meer - bedrijven ons 
een warm hart toe dragen. Dus dank jullie wel!

tot zover,

Carlo de Boer
Voorzitter van Vereniging Behoud de Volendammer Botters


