
“Stichting Help de Hudson”       
Rotterdam        

        

        
Jaarverslag van het bestuur      

        

        
In 2019 heeft de motorzeesleper Hudson aan de in Maassluis georganiseerde evenementen actief 

meegedaan.       
Bij deze evenementen is de toegang gratis. Deze deelnames zijn van wezenlijk belang voor de financiële 

huishouding van de Hudson.      
De donatiepijp van “Stichting Help de Hudson” is aan het eind van de dag of weekend redelijk gevuld.  
 

       
De kaartverkoop op de woensdag- en zaterdagmiddag blijft de laatste jaren stabiel maar kan altijd beter.  

Uit onze bezoekersregistratie blijkt dat onze bezoekers toch voornamelijk van buiten Maassluis komen. 

De bezoekers zijn geïnteresseerd in de zee- en sleepvaart of hebben in het verleden gevaren en komen 

met kinderen en kleinkinderen langs     
Een afvaardiging van het bestuur en vrijwilligers zijn dit jaar weer aanwezig geweest bij de jaarlijkse  

kransleggingen zowel in Maassluis als bij de Boeg in Rotterdam   
Jaarlijks gedenken wij de omgekomen zeelieden uit Maassluis en al die zijn omgekomen tijdens de 

2e wereldoorlog.       

        
Op 6 juli hebben wij ons 80 jarig bestaan van de motorzeesleper Hudson gevierd.   
Ter gelegenheid hiervan hadden we aan boord een foto overzicht gemaakt over de Hudson periode 1939  

tot en met heden.       
In het kader van het cultuurmenu basisscholen zijn er in november en december weer 156 kinderen 

uit groep 7 van de Maassluisse basisscholen aan boord van de Hudson geweest.  
Even terug in de tijd. Zien en voelen hoe de kaptein en zijn bemanning aan boord leefden en werkten.  

En een stuk geschiedenis over de 2e wereldoorlog en de rol van de zeesleepvaart hierin. 
 

       
Het netto resultaat 2019 viel negatief uit.      
Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door de betaling aan Adviesbureau ErfgoedWerf voor het 

vervaardigen van het rapport Cultuur Historische Waardering motorsleepboot Hudson. 
 

       
Aan het onderhoud van de Hudson is dit jaar ook weer veel aandacht besteed.  
De kosten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan in de voorgaande jaren.   
Voor het geheel vervangen van de 80 jaar oude teakhouten brugleuning hebben we enkele m2 hardhout 

moeten bestellen.       
 

       
De terugloop in het aantal vrijwilligers blijft onze aandacht houden. Helaas hebben we in 2019, door  

overlijden, van 4 vrijwilligers afscheid moeten nemen.    
Het Bestuur en de vrijwilligers zullen zich het komende jaar weer met volle overtuiging inzetten voor het  

behoud van deze unieke motorzeesleper Hudson.    
 

       
Het jaar 2019 werd helaas met een verlies afgesloten. We verwachten in 2020 met een klein positief  

resultaat te kunnen afsluiten. We gaan er vanuit dat 75 jaar vrijheid hieraan een positieve bijdrage  

zal geven.        
De jaarlijkse steun van al onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren blijven ook van wezenlijk belang.  

Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.     

        
Rotterdam        

        
Eric Spanjer       
voorzitter        
        

 


