"Stichting Help de Hudson"
Rotterdam
In 2016 heeft de zeesleper Hudson weer aan alle in Maassluis georganiseerde evenementen
meegedaan. Hoewel bij deze evenementen de toegang gratis is, zijn deze deelnames van
wezenlijk belang voor de financiële huishouding van de Hudson. De donatiepijp van onze
"Stichting Help de Hudson" is aan het eind van z'n dag of weekend goed gevuld.
Het bezoek op de woensdag- en zaterdagmiddag kan altijd beter. De kaartverkoop blijft de
laatste jaren stabiel. Uit de in maart opgestarte registratie van onze bezoekers blijkt dat deze
vanuit het hele land komen. De bezoekers zijn dan ook bijzonder geïnteresseerd
in de zee- en sleepvaart of hebben in het verleden gevaren en komen met kinderen of
kleinkinderen aan boord.
De maanden april, mei, en juni zijn de drukke maanden voor onze vrijwilligers.
Dit jaar hadden we weer een uitnodiging ontvangen om naar "Dordt in Stoom" te komen.
Het evenement wordt om de 2 jaar georganiseerd. Het verhalen van de Hudson van Maassluis
naar Dordrecht vice versa door 2 slepers van Van der Wees uit Dordrecht is voor iedere
liefhebber een mooi spotmoment op de Maas.
Een afvaardiging van het bestuur en vrijwilligers is wederom aanwezig geweest bij de
jaarlijkse kranslegging in Maassluis en bij de Boeg in Rotterdam. De omgekomen zeelieden uit
Maassluis en alle zeelieden die zijn omgekomen tijdens de 2e wereldoorlog gedenken wij
jaarlijks.
In het kader van het cultuurmenu basisscholen zijn er in november en december weer
146 kinderen van de basisschool uit groep 7 aan boord van de Hudson geweest.
Even terug in de tijd. Zien en voelen hoe de kapitein en zijn bemanning aan boord leefden en
werkten. Daarnaast een stuk geschiedenis over de 2e wereldoorlog en de rol van de
zeesleepvaart.
De behaalde resultaten in 2016 zijn goed. Ondanks terugloop in het aantal sponsoren en
donateurs. Door de verzekeringen bij een andere maatschappij onder te brengen heeft
positief bijgedragen. Ook de wekelijkse opname van het verbruik van electra (meten is weten),
gaf aan dat de gedane investeringen om het verbruik terug te dringen op korte en lange termijn
weer geld opleveren.
Aan het onderhoud van de Hudson is dit jaar ook weer veel aandacht besteed. Er zijn weer
liters verf door heen gegaan. Begin oktober zijn er voor de Hudson door de gemeente Maassluis

Het in 2015 opgestarte plan van de renovatie van de teakhouten dekken is in 2016 voortgezet.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de staat van het teakhout om te kunnen bepalen
wat er zo al moet worden gedaan en wat dit dan gaat kosten. Het vermogen van de Hudson
is niet voldoende om deze kosten te dekken. We zullen daarom in 2017 op zoek moeten gaan
naar de financiële middelen bij diverse fondsen.
Waarnemend voorzitter E. Spanjer heeft per 1 oktober 2016 het voorzitterschap van de heer
L. Bakker overgenomen. De heer Bakker blijft als vice voorzitter en adviseur betrokken
bij de Hudson.
Het vrijwilligersbestand blijft onze aandacht houden. Er zijn in 2016 enkele vrijwilligers
bijgekomen maar er zijn er ook weer een paar gestopt. Zij zullen zich in het komende jaar weer
met volle overtuiging inzetten voor het behoud van de zeesleper Hudson en zijn geschiedenis.
Al met al een positief jaar 2016, maar wij realiseren ons wel dat dit alleen kan met steun van
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onze sponsoren en donateurs. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

Rotterdam, 8 februari 2017
Eric Spanjer
voorzitter
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