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Van de vicevoorzitter
Voor u ligt het 9e exemplaar van het HUDSON JOURNAAL.
Het jaar 2015 zit er bijna op en het is tijd om terug te blikken.
Onze voorzitter Leen Bakker heeft om gezondheidsredenen zijn functie tijdelijk
overgedragen aan de vice-voorzitter Eric Spanjer.
Het terugblikken doen we dit jaar ook weer aan de hand van een collage uit de
maandelijkse verslagen.
De afgelopen maanden waren voor de HUDSON en zijn bemanning druk en afwisselend.
Naast de jaarlijkse evenementen in Maassluis zoals er zijn: de Dag van de Zeesleepvaart,
Kunst en Atelierroute, Maassluis Filmfestival, Openmonumenten dag en de Furieade
hadden we dit jaar weer eens een trouwerij aan boord.
De bruidegom had tijdens Maassluis 400 in 2014 zijn vrouw aan boord van de HUDSON
ten huwelijk gevraagd. Zijn opa had in het verleden een sleeptocht mee gemaakt met de
HUDSON. De huwelijksceremonie moest dan ook op de HUDSON plaatsvinden.
De jaarlijkse kranslegging op 4 mei bij De Boeg in Rotterdam, voor o.a. de omgekomen
bemanning van de zeeslepers, werd ook dit jaar weer door een afvaardiging van het
bestuur bijgewoond.
In juni was er een rondleiding met na afloop een Hudsonlunch voor visueel gehandicapten
met hun begeleiders.
Deze rondleiding was mede georganiseerd door mevrouw de Nijs. Ondanks hun handicap
werd de rondleiding zeer bijzonder gevonden.
De Hudson is in de afgelopen maanden ook regelmatig betrokken geweest bij het vieren
van een verjaardag. De HUDSON is dan ook een unieke plek om dit te vieren.
De onderhoudsploeg is iedere donderdag aanwezig om alle voorkomende werkzaamheden
uit te voeren. Zonder deze mannen en enthousiaste suppoosten heeft het museumschip
HUDSON geen toekomst.
Dit geldt natuurlijk ook voor de financiële bijdragen van onze trouwe vrienden en
donateurs van de Stichting “Help de HUDSON”.
Ik wens u veel leesplezier aan de hand van stukjes uit de maandverslagen en ik hoop dat
U dan een goede indruk krijgt van wat er allemaal in 2015 aan boord van de HUDSON
heeft afgespeeld.
Mede namens de overige bestuursleden wens ik u een goed 2016.
Met vriendelijke groet,
Eric Spanjer
Vice-Voorzitter
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Verslag van de activiteiten:
november december 2014
Door omstandigheden een gecombineerd verslag over de laatste twee maanden van het
jaar. Op 03/11 vond de bestuursvergadering plaats aan boord van de Hudson en een dag
daarna werden de leerlingen van de basisschool De Dijck (26 pers.) ontvangen. Zowel op
05/11 als op 19/11 werd aan boord van de Hudson een informele bijeenkomst belegd met
als doel om te komen tot een verregaande samenwerking met de Gemeente Maassluis, de
middenstand en de Sleepboothaven Maassluis. Zo werd een uitgebreid concept opgesteld
met betrekking tot de Citymarketing Maassluis.
Getracht is een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden om van
Maassluis een aantrekkelijke stad voor eendaags toerisme te maken. Van alle disciplines
uit de haven waren vertegenwoordigers aanwezig. Voor de Hudson waren dit John Poot,
Ruud Behrend, Eric Spanjer en Leen Bakker. Het concept is op 15 december j.l.
aangeboden aan de wethouders van Maassluis zodat dit geheel meegenomen kan worden
in de komende Cultuurvisie van de Gemeente Maassluis.
Op 15 november werd de Hudson tijdens de intocht van St. Nicolaas weer opengesteld
voor het publiek om het geheel van dichtbij te kunnen bewonderen, ongeveer een 150
personen maakten hier gebruik van. Intussen ging het scholenbezoek ook door en werden
de volgende basisscholen a/b ontvangen: Kardinaal Alfrink, Pr. Christina Panta Rhei, het
Spectrum, en Pr. Christina Startpunt. In totaal werden er 184 leerlingen ontvangen en
konden we 276 euro op onze rekening bijschrijven. Tevens bezochten 29 betalende
bezoekers het museumschip Hudson. Er werd weer veel tijd besteedt aan het onderhoud
van het schip. De dekken werden met de hogedrukspuit gereinigd en van aanslag
ontdaan, hiervoor tweemaal water geladen. Er werd zwarte verf aangekocht, zodat we bij
droog weer verder kunnen gaan met het onderhoud van de goten op het sloependek. De
luchthappers op het voordek werden afgeblind. De jaarlijkse onderhoudsbeurt van de CV
is ook weer achter de rug. Nieuw touwwerk werd aangebracht op de maststagen en
diverse vlaggenlijnen werden vervangen. De schoorsteen werd aan kant gebracht en er
werd proef gedraaid met de generator. Koelkast werd ontdooid en de accommodatie
schoongemaakt en het koper op de brug glimt ook weer. Problemen met de thermostaat
zijn opgelost. In verband met de storm werd een extra achterspring aangebracht. De
problemen met de hydrofoor zijn opgelost en de radiatoren van de CV kunnen weer
opgevuld worden. In de salon is weer een kerstboompje opgetuigd en de feestverlichting
is wederom aangebracht.
Op 19 december is het 25 jaar geleden dat de stichting “Help de Hudson” werd opgericht.
Een mooi artikel met foto verscheen in het Algemeen Dagblad van 17 december. Ook zal
er een artikel verschijnen in de Maassluise courant “De Schakel”.
Op uitnodiging zal de directie van het Scheepvaart Transport College in januari een bezoek
brengen aan de Hudson voor een gesprek en een aangeklede borrel dit naar aanleiding
van het bezoek dat Ruud Behrend en ik op 2 oktober gebracht hebben aan het STC, dit op
voorspraak van de heer Gijs Noordam, advocaat te Rotterdam. Een datum zal in onderling
overleg vastgesteld worden.
Januari 2015
De eerste maand van 2015 zit er al weer op.
Het nieuws van onze voorzitter eind december over zijn gezondheid zal de komende
maanden nog wel even doordreunen.
Op 2 januari zijn de secretaris en de vicevoorzitter aanwezig geweest op de
nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Maassluis.
Door mij is op 8 januari het archief van de Hudson bij onze voorzitter Leen Bakker
opgehaald.
Als vicevoorzitter zal ik de komende tijd de zaken van onze voorzitter overnemen.
Ook deze maandelijkse rapportage zal ik voortzetten en ook de financiële verantwoording
van de scheepskas aan onze penningmeester.
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De klusgroep en met name Piet Brouwer en Thijs v.d. Schuit hebben in de eerste weken
veel tijd besteed aan de reparatie van de hydrofoor.
De oude balg was verteerd en moest vervangen worden.
Maar waar haal je zo gauw een nieuwe. Na wat speurwerk op internet is er een bedrijf
gevonden die dit model nog op voorraad had. Alles werkt weer naar tevredenheid.
De bezoekersaantallen blijven net als in de voorgaande jaren aan de magere kant.
Het bestuur kreeg het bericht dat onze oud vrijwilliger Jan van Dijk was overleden.
Naar de condoleance zijn onze secretaris en enkele vrijwilligers geweest.

In de bestuursvergadering op 26 januari zijn de bestuurszaken doorgenomen om de
Hudson activiteiten voor een ieder beheersbaar te houden.
Februari 2015
De maand februari was regenachtig en koud.
De temperatuur zakte in de avonden onder nul en we hebben de toiletten aan boord voor
de zekerheid maar afgetapt.
De verbanddoos aan boord is weer aangevuld. Pleisters zijn weer voorhanden voor de
kleine ongelukjes aan boord.
Tijdens een winderige opening is de Hudsonvlag naar beneden gekomen. Het oog van de
vlag was doorgesleten. Met veel moeite hebben de vrijwilligers de vlaggenlijn weer naar
beneden kunnen krijgen.
Het hiervoor benodigde materiaal te weten, een vishengel, was door Klaas meegenomen
van huis. Klaas is een “goede visser” en heeft een vaste hand.
De vlag is inmiddels weer gerepareerd.
Door de onderhoudsploeg zijn de filters schoongemaakt van de kachel. De trap naar het
stuurhuis is bij goed weer, gebikt en gemenied en inmiddels ook al weer geverfd.
Sloependekgoten gebikt en geschrapt en in de menie gezet. Waterpeil gecontroleerd. De
regenwateropvang in de salon is gerepareerd.
Op 16 februari was er bestuurlijk overleg bij de Gemeente Maassluis, Wegens familie
omstandigheden heb ik deze vergadering moeten afzeggen.
Op 18 februari is de vuilwatertank uitgezet. Deze bleef doorlopen.
Op 20 februari hebben we bezoek gehad van een afgevaardigde van de STC Group.
(Scheepvaart-Transport College) uit Rotterdam.
De in 2014 gestarte gesprekken wat de STC Group kan betekenen voor de Hudson werden
nu aan boord van de Hudson voortgezet.
Er werd een rondleiding gegeven om een goeie indruk te krijgen van wat er aan boord van
de Hudson zo al wordt en is gedaan.
De afgevaardigde was onder de indruk en zal in het eerst komende directieoverleg bij STC
Group een positief verslag geven voor de vervolg afspraken.
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Op 25 februari is de heer Roeland van Reem aan boord geweest om te kijken hoe hij zijn
schilderijen tijdens het weekend van de Kunst & Atelierroute kan opstellen.
(www.roelandvanreemschilderijen.nl )
Hij was zeer enthousiast en vindt het geweldig dat hij zijn kunst aan boord van de Hudson
kan tentoonstellen.
Maart 2015
Ondanks het onstuimige weer in de maand waar de lente begint hadden we niet te klagen
over bezoekers. In totaal 82.
Op 7 maart vierde Jos Klein zijn verjaardag met familie en vrienden aan boord van de
Hudson. Het was gezellig druk in de officiersruimte.
Dinsdag 10 maart kwam Eduactief 50 plus weer aan boord. Deze groep van 24 personen
uit Den Bosch kregen weer een geweldige lunch met koffie en thee en een rondleiding
aangeboden. Onze scheepskok Thijs en zijn echtgenote hadden er weer iets moois van
gemaakt.
Tevreden en onder de indruk van de geschiedenis van de Hudson gingen het gezelschap
na 2 uur weer huiswaarts.
Eind april en begin mei komt Eduactief 50 plus weer langs met een nieuwe groep. Op
zaterdag 14 maart kwam een oud marineman uit Oegstgeest aan boord. Hij was zo
enthousiast dat hij direct vriend van de Hudson is geworden.
Wil van der Linde heeft 2 toekomstige vrijwilligers laten kennis maken met de Hudson en
rondgeleid.
Eén is er aan boord gekomen als vrijwilliger bij de onderhoudsploeg.
Welkom aan boord Ray Rooney.
De onderhoudsgroep heeft de afgelopen maand diverse werkzaamheden onder handen
genomen. De watertank is bijgevuld.
De generator hebben ze weer een tijdje laten draaien. De kombuis is schoongemaakt en
de kombuiskasten zijn geschuurd en in de grondverf gezet. Deze worden teruggebracht in
de gebruikelijk lichtgroene kleur.
Het achterdek is met de hogedrukspuit schoongemaakt.
Al met al is er weer veel werk verzet door onze vrijwilligers.
De komende maand wordt ook weer druk. In het weekend van 17 en 18 april doen we
weer mee met de Kunst & Atelierroute in Maassluis.
April 2015
In de afgelopen maand hebben er weer vele activiteiten plaatsgevonden.
De onderhoudsploeg is elke donderdag met het onderhoud van de Hudson bezig. De
doorgesleten voor en achterspring zijn weer gerepareerd en een reserve meertros is
klaargelegd op de kleine beting op het achterdek.
De kombuis is al enkele weken in groot onderhoud.
Het luik in de kombuis is weer gangbaar gemaakt en ontdaan van roest etc.
De verfwerkzaamheden zijn bijna afgerond en de kombuis ziet er nu weer uit als in het
verleden.
De goot aan bakboordzijde is geverfd.
Op 11 april waren enkele leden van het bestuur en vrijwilligers aanwezig bij de
kranslegging door de burgemeester bij het monument voor de omgekomen zeelieden uit
de gemeente Maassluis.
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Op 15 april is een adviseur van TEK-DEK aan boord geweest. Met dit bedrijf heeft het
bestuur contact gezocht om te kijken wat dit bedrijf kan betekenen bij eventuele
aanpassingen van de dekken van de Hudson.
Deze adviseur heeft ons wat adviezen gegeven en hij zag geen problemen en vond het
meer een uitdaging.
Dezelfde avond e.e.a. doorgenomen tijdens de Bestuursvergadering met de Raad van
Toezicht en Advies. Het Bestuur gaat verder met dit project.
In het weekend van 18 en 19 april deden we mee met de Kunst en Atelierroute.
Kunstenaar Roeland van Reem had zijn schilderijen aan de wanden van de Hudson
opgehangen.
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Hoewel het bezoekersaantal lager was dan vorig jaar waren we tevreden met de 277
bezoekers.
Op 24 april kwamen in samenwerking het Sleepvaartmuseum een groep oud
bestuursleden van de leerlingenvereniging van de kweekschool voor de zeevaart langs.
De groep van Eduactief50plus uit Den Bosch kwam op 29 april ook weer langs met 19

personen voor een lunch en rondleiding over de Hudson.
Mei 2015
De mei maand ligt weer achter ons. Op naar de zomermaanden. Over het bezoek aan de
Hudson hoeven we niet te klagen.
Op de eerste dag van de maand kwam een bruidspaar aan boord voor het maken van de
trouwfoto’s op het achterdek.
Op zaterdag werd het zeil van de zonnetent weer over het frame op het achterdek
geplaatst.
De zomer kan beginnen. Hoewel het in de ochtenduren buiten nog vrij fris is werd de CV
ketel aan boord toch maar uitgezet.
Piet van der Linde heeft zijn jaarlijkse rondje onderhoud lampen uitgevoerd.

Maandag 4 mei is een delegatie van het
bestuur naar de kranslegging bij de Boeg in
Rotterdam geweest.
Daar werd namens de Stichting“ Help de
Hudson ” een krans neergelegd.
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De groep van Eduactief 50 plus was op 6 mei voor de laatste keer aan boord.
Ook nu gingen de bezoekers weer met goed gevoel van boord.
De onderhoudsploeg is in de afgelopen maand weer druk geweest met diverse
onderhoudswerkzaamheden.
De niet meer werkende stofzuiger werd deskundig gerepareerd en schoongemaakt. De
renovatie van de kombuis is klaar. Teruggebracht in de originele kleurstelling. Alles ziet er
weer fris uit.
De mannen hebben de smaak te pakken en zijn verder gegaan met de was en
doucheruimte. Waterpeil is gecontroleerd en bijgevuld.
Er is een start gemaakt met het onderhoud aan de machinekamerkap.
Op 22 mei hebben Eric, Wil en Ruud Behrend, Mevrouw Jansen, Lid College van Bestuur
STC Group, aan boord ontvangen voor een rondleiding/kennismaking met de Hudson. De
gesprekken met STC Group zijn vorig jaar opgestart door Leen Bakker en Ruud Behrend,
lid van de Raad van Toezicht en Advies. Onder het genot van een kop koffie en iets
lekkers werden de mogelijkheden van ondersteuning door STC Group besproken.
De laatste zaterdag in mei stond in het teken van de Dag van de Zeesleepvaart.
In tegenstelling tot andere jaren bleven we dit jaar op onze eigen plek liggen in de
binnenhaven.
Vooraf waren we benieuwd naar de bezoekers aantallen nu we niet naar de buitenhaven
gingen. Deze vielen achteraf niet tegen.
Door het gunstige weer en de fancy fair/ streekmarkt in het centrum kwamen er toch nog
121 bezoekers en 55 koorleden van de Maeze Sanghers aan boord. Ook de donatiebus
was na afloop goed gevuld mede door onze gastheer Dick. Totaal donaties € 248,52
Op deze dag knapte door het schuren langs de betonnen rand van de kade weer een
achterspring.
Piet van der Linde heeft deze direct op vakkundige wijze vervangen.
Juni 2015
Toch nog even een overzicht gemaakt van de activiteiten op de Hudson in juni.
Door vakantie en de voorbereiding van de verjaardag van de vice- voorzitter is het verslag
wat vertraagd.
De maand juni was een rustige maand. Weinig extra activiteiten buiten de normale
openingstijden. Het aantal bezoekers was deze maand 37.
Op 1 juni was er aan boord van de Hudson een evaluatievergadering over de vaardag van
de Dag van de Zeesleepvaart.
Zaterdag 6 juni kwam Grietje de Nijs langs met een groep visueel gehandicapten van Twin
Travel. Deze organisatie regelt vakantiereizen en dagjes uit voor visueel gehandicapten.
Om 10.30 uur kwam het gezelschap met hun begeleiders aan boord. De koffie stond klaar.
Hierna de rondleiding over de Hudson en na afloop een Hudsonlunch.
Grietje de Nijs had een model meegenomen van de Zwarte Zee die door onze oudvoorzitter Piet de Nijs was gemaakt. Zo konden ze voelen hoe een zeesleper er ongeveer
uitziet.
Rond 14.00 uur zat het bezoek aan de Hudson er op. Via de mail ontvingen wij reacties
waarin het bezoek aan de Hudson, ondanks hun handicap, zeer bijzonder werd gevonden.
De onderhoudsploeg heeft deze maand ook niet stil gezeten. De machinekamerkap is
onder handen genomen en ziet er weer uit als nieuw.
De doucheruimte is in dezelfde kleurenstijl gebracht als de kombuis
Het waterpeil is gecontroleerd.
Op 13 juni heeft Huib Barendrecht enkele boeken aan boord gebracht waaronder een boek
over de Nederlandse Marine in WO2.
De hut van de 1e stuurman is bespoten i.v.m. de aanwezigheid van zilvervisjes.
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Juli 2015
Half Nederland is op vakantie. Toch was een bezoekersaantal van 29 voor deze maand
redelijk.
Zelfs op de donderdag tijdens het onderhoud zijn er bezoekers aan boord gekomen. Zij
werden door onze onderhoudsgroep met open armen ontvangen.
Deze mensen konden direct zien, hoe belangrijk onderhoud is voor het behoud van de
Hudson. Niet alleen het entreekaartje werd afgerekend maar de donatiepijp kreeg ook hun
aandacht.
Dat de weersomstandigheden in deze maand wisselvallig kunnen zijn, bleek wel weer. De
eerste dagen te warm om aan boord te werken waren de laatste dagen fris met regen en
veel wind. In het stormachtige weekend van 25/26 juli brak er staag van het frame van de
zonnetent waardoor een deel van het zonnetent los kwam. Door e.e.a. op tijd weer te
verankeren bleef de schade beperkt.
Zondag 12 juli was de verjaardag van de vicevoorzitter. Hij had zijn familie, vrienden en
kennissen uitgenodigd voor een klein feestje aan boord van de Hudson. De rondleiding
tijdens dit feestje werd bijzonder op prijs gesteld.
Op woensdagmiddag 15 juli rond 16.00 diende het achterdek van Hudson als
ontvangst/receptie ruimte. Onder de zonnetent konden de gasten een drankje nuttigen.
Door de Maassluise Kunstenaars waren in de afgelopen 2 maanden 15 bolders aan de
havenkade beschilderd. De eerste werd door de wethouders David van Houwen en Arnold
Keijzer onthuld. Ons museumschip Hudson ligt aan deze bolder.
De onderhoudsploeg heeft de afgelopen maand niet stil gezeten. Na het bikken en meniën
werd de verfkwast veelvuldig ter hand genomen.
De verschansing wordt nu onder handen genomen.
De huishoudelijke apparaten werden ontkalkt. De glasplaten op de kooien werden
schoongemaakt. Diverse lampen werden vervangen.
De voorpagina van de krant van 10 mei 1940 waarin Koningin Wilhelmina het uitbreken
van de 2e Wereldoorlog aankondigt is ingelijst en heeft een plekje gevonden in de
bakboord bunkerruimte.
Het inlijsten is gesponsord door het bedrijf Extergo uit Maassluis. Dit bedrijf heeft ook het
bord “uw bezoek aan museumschip HUDSON is op eigen verantwoording” vervaardigd.
augustus 2015
De laatste zomermaand zit er al weer op.
Over het bezoek aan de Hudson in deze maand hebben we niet klagen. In totaal kwamen
er 76 bezoekers over de gangway.
In de maand augustus wordt ook het jaarlijkse filmfestival Maassluis georganiseerd. In het
weekend van 22-23 augustus was het al weer de vijfde keer dat de Hudson filmlocatie
was.
De salon werd omgebouwd tot filmzaal en de documentaire “Tussen Zilt en Zoet” werd
vanaf 13.00 uur, ieder uur afgespeeld.
Door het warme weer en de vele andere activiteiten in dat weekend zoals Sail Amsterdam,
was het bezoekers aantal lager dan in de voorgaande jaren.
Het door de onderhoudsploeg gestarte project “onderhoud verschansing” is deze maand
verder voortgezet. Op sommige donderdagen was het soms iets te warm voor deze bik en verfklus. De zwarte onderrand in de walegang ziet er nu weer strak uit.
Het bord “uw bezoek aan museumschip HUDSON is op eigen verantwoording”
is ook geplaatst.
Verder werden er wat controlewerkzaamheden uitgevoerd. Van het aggregaat werd het
oliepeil gecontroleerd en de gasolie bijgevuld.
De laden in de kaartentafel zijn opgeruimd en de onderste la kan weer zonder moeite
worden open gemaakt.
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Onze marconist Fred is bezig geweest om de ontvangst van onze scheepsradio te
optimaliseren.
In het laatste weekend had een groep van 12 personen zich aangemeld voor een
rondleiding met hierna een hapje en een drankje aan het eind van de middag. Dit was
weer een succes dankzij onze vrijwilligers. De complimenten na afloop zijn dan ook geheel
voor hen.
September 2015
De maand september
begon goed. Op 4
september hadden we
weer eens een trouwerij
aan boord. De Opa van
de bruidegom had op de
Hudson gevaren.
Je hoopt voor het
bruidspaar dat het weer
die dag, zich van zijn
goede kant laat zien.
Maar helaas de dag
begon grijs en het werd
er niet beter op. Vlak
voor de aankomst van
het bruidspaar viel de
regen met bakken uit
de hemel.
Gelukkig was het op het moment van de aankomst van het bruidspaar even droog. Tijdens
de huwelijksplechtigheid hoorde je de regen al weer op het dek neer vallen. Er waren 35
gasten uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen.
Na overleg met de ceremoniemeester hebben we i.v.m. de regen nog 20 vrienden van het
bruidspaar binnen gelaten. Het was vol in de salon, maar reuze gezellig.
De Open Monumentendag was dit jaar door de Gemeente los gekoppeld van het
Cultuurweekend.
Het bezoek aan de Hudson was hierdoor beter dan in de voorgaande jaren.
Er kwamen veel ouders met kinderen aan boord. Totaal 126 bezoekers.
Hoewel op deze dag de toegang gratis is, was de fooienpot goed gevuld.
Totale opbrengst die dag € 63,90.
Bestuurslid Piet van der Linde heeft die dag nog een gebogen scepter van de gangway
weten recht te buigen. Het zeil met de naam van ons schip staat nu weer strak.
Boven het werkblad in de kombuis en in de runnershut boven de maquette zijn 2 nieuwe
verlichtingsarmaturen met ledverlichting geplaatst.
De verlichting in de radiohut en de kaartenkamer en stuurhut is ook weer gerepareerd.
Er waren deze maand wat verregende donderdagen. Maar het werk ging gewoon door.
Door de onderhoudsgroep zijn de accu’s gecontroleerd, de storing in de vuilwaterafvoer
verholpen. De regenwater opvang in de salon weer aangepast zodat de wateroverlast niet
langs de wand loopt en op de bank terecht komt. De werkzaamheden aan de verschansing
en goot werden ook weer opgepakt. Er zijn nog vele meters te gaan.
Door Piet van der Linde is ook de Website van het Museumschip HUDSON aangepast en
voorzien van een nieuw modern jasje.
Oktober 2015
Het eerste weekend van oktober staat in Maassluis in het teken van de Furieade. Het
weekend begint op vrijdagmiddag met het pavoiseren van de Hudson door de gebroeders
Van der Linde. In de vooravond komt de Furie binnenvaren met aan boord de
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burgemeester en zijn echtgenote. Dit was de laatste keer dat de Koos Karssen de Furieade
opende.
Ook dit jaar werd de Hudson weer gebruikt als opstap voor een rondvaart met een boot
van de Kon. Roeiersvereniging Eendracht door de binnenhaven.
Voor of na de rondvaart werd er ook de Hudson van binnen goed bezocht.
De fooienpot werd ook dit jaar op deze dag niet vergeten.
Zaterdag was de kraam van de Hudson bemand door de heren van de World Ship Society.
Op een donderdag kwamen 2 Groningers aan boord van de Hudson die een dagje
Maassluis hadden gepland voor het ophalen van herinneringen.
Gestart in het sleepvaartmuseum en hierna de Hudson. De heer Drost, inmiddels 80 jaar,
was runner geweest op de “Noordzee”. Hij wist niet meer wanneer dat precies was
geweest. Uit de aan boord liggende Sleeptros-boeken was te achterhalen dat hij in 1960
een sleepreis had meegevaren met beladen bakken van New Orleans naar Tierra del
Fuego. Hij wist ook nog dat hij door de heer Van der Wees was aangenomen. Zijn vriend
was werkzaam geweest op diverse kustvaarders. Begonnen als lichtmatroos en geëindigd
als kapitein.
De onderhoudsploeg heeft vele meters achterverschansing verder afgewerkt. Takel
blokken werden door Roney gerepareerd. Luchthappers dichtgemaakt, hydrofoor op druk
gebracht etc. Er is verf besteld en opgehaald bij Hempel. De verf wordt nog steeds voor
50 % gesponsord.
De bestuursvergadering met de Raad van Toezicht en Advies vond plaats op 21 oktober.
Hierin werd weer gesproken over de mogelijkheden van dekreparatie.
De contacten met het STC-Group zijn door een bestuurswisseling helaas op een laag pitje
gekomen. Ruud Behrend (lid van de Raad van Toezicht en advies) heeft nog wel contacten
bij STC Group.
Er zullen ook contacten worden gelegd met een maritiem ingenieursbedrijf voor advies.
Verder zijn er acties ondernomen om de verzekeringspremies naar beneden te krijgen.
Groep 7 van de basisscholen zijn uitgenodigd in het kader van de Cultuurmenu Maassluis.

Activiteitenoverzicht ontleend aan de
maandelijkse verslagen door L. Bakker en
E. Spanjer
Foto’s W. van der Linde - P. van der Linde
E. Spanjer
Opmaak P. van der Linde

FISCALE MOGELIJKHEDEN BIJ ANBI
INSTELLINGEN
Uw financiële ondersteuning aan de
"Stichting Help de Hudson" komt in
aanmerking voor fiscale aftrek.
Bij uw belastingaangifte dient u rekening te
houden met een drempelinkomen, met een
minimum van € 60,--.
Heeft u meer aftrek dan mag u dit fiscaal
aftrekken.
Bij culturele instellingen, waaronder ook de
HUDSON valt, mag u de gift/donatie met
25% verhogen. (maximaal € 1.250,--)
Voorbeeld gift € 100,-- aftrek € 125,--.
Sinds 2014 bestaat er de mogelijkheid dat
indien u overstapt op een overeenkomst
periodieke gift/donatie voor minimaal 5
jaar (de oude notariële akten) tussen u en
de Stichting Help de Hudson, u zelfs geen
rekening hoeft te houden met het
drempelinkomen.
Voor meer info: mail
info@museumschiphudson.com of kijk op
www.belastingdienst.nl onder schenken.

Voor uw agenda
De HUDSON is gesloten op 26
december 2015 en 2 januari 2016
Kunst- en Atelierroute 17-4-2016
DORDT IN STOOM
27, 28 & 29 MEI 2016
Open Monumentendag 10-9-2016
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H U D SO N JO U R N A A L
Colofon
De “Stichting Help de Hudson” heeft als
doel: de instandhouding van het
museumschip De Hudson; het onderhouden
en restaureren van dit schip; een beeld te
scheppen van het zeemansleven van voor
negentienhonderd vijf en zestig; de
herinnering in stand te houden van de
Tweede Wereldoorlog.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
L. Bakker, voorzitter
E. Spanjer, vicevoorzitter
W. van der Linde, secretaris
M.J. van Stijn, penningmeester
P. van der Linde
Secretariaat: "Stichting Help de Hudson"
Postadres: postbus 265
3140 AG Maassluis
Telefoon: 010-4359498
0654795037
Bankrek.nr: NL25RABO0149046022
Ligplaats Hudson: Haven Maassluis
Openingstijden: wo + za 14:00 tot 17:00
E-mail:

info@museumschiphudson.com

Website:

www.museumschiphudson.com

Wordt ook vriend of
vrijwilliger van de Hudson
Aanmeldingsformulier
Ik wil graag vriend worden en
stort ………… Euro
Vrijwilliger worden bij Stichting
Help de Hudson
Naam
………………………………….
Adres
………………………………….
Postcode
………………………………….
Woonplaats
………………………………….
Telefoon
………………………………….
E-mail
………………………………….
Formulieren opsturen naar secretariaat
of afgeven aan boord van de Hudson
Betalingen s.v.p. op bankrekening nr.
NL25RABO0149046022
t.n.v. "Stichting Help de Hudson",
Rotterdam o.v.v. Vriend.
Als vriend voor min. 15 Euro heeft u met
een introducé altijd vrij toegang tot het
museumschip, d.w.z. tijdens
de gepubliceerde openingstijden.
Het is belangrijk om te weten dat wij een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
zijn, het geen betekent dat uw donatie als
gift in aanmerking komt voor fiscale aftrek.

12

