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HUDSON JOURNAAL 2020
Dit jaar helaas geen uitgebreid Jaarjournaal 2020 over het wel en wee van de
HUDSON.
Wat een tegenslagen in 2020. Door het uitbreken van het Covid 19 virus zijn al
onze activiteiten niet doorgegaan. Vanaf de lockdown in maart is de Hudson
gesloten. De 1,5 meter afstand maatregel aan boord is niet te realiseren.
Wat zijn de consequenties van het niet open zijn van het museumschip Hudson.
- Geen inkomsten uit kaart verkoop en bij de evenementen.
- Geen bezoek aan de gastensteiger van het Maritiem Museum Rotterdam
- Geen gezamenlijke tentoonstelling 75 jaar vrijheid met het Nationaal
Sleepvaart Museum Maassluis
- Geen bezoek aan Dordt in Stoom
Het jaar 2020 wordt financieel een slecht jaar. De vaste lasten zoals
verzekeringen, elektra en brandstof voor de CV lopen door.
Het is maar goed dat we in de voorgaande jaren reserveringen hebben gedaan
voor groot onderhoud aan de Hudson. Kunnen we dit voorlopig gebruiken voor
de vaste lasten en aan de materiaalkosten voor het onderhoud.
Wij zijn daarom blij met u als vriend van de “Stichting Help de Hudson”.
In deze tijd waar alles anders gaat hebben wij u juist hard nodig.
Wat wel door ging waren de onderhoud werkzaamheden aan de Hudson.
De mannen van het onderhoud hadden onderling goede afspraken gemaakt
betreffende de 1.5 meter afstand. In de buitenlucht was dit niet zo’n probleem.
Het mooie droge weer hielp hier een handje bij.
Een kleine opsomming van wat er zo al door de mannen is gedaan:
- De vorig jaar opgestarte vervanging teakhouten reling commandobrug is
afgehandeld
- De SB en BB-trapopgang vanaf het sloependek naar de commandobrug
zijn geheel vervangen.
- De sloepen zijn onderhanden genomen. Er moeten nog wat stukken
worden vervangen i.v.m. houtrot.
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Verschansing en watergoten van het achterdek zien er weer fris uit.
Buitenboei voorzijde SB is onderhanden genomen

De volledige lijst van werkzaamheden is een stuk langer.
Hulde aan de mannen!!
Het dagelijkse bestuur heeft bij de Stichting Sleepboothaven Maassluis en de
gemeente Maassluis de problemen kenbaar gemaakt betreffende de realisering
van de aanbevelingen uit het rapport Cultuurhistorische Waardering Hudson.
De problemen binnen het bestuur zullen door de gemeente worden
meegenomen in de gesprekken die zullen plaatsvinden voor een ontwerpplan
Historisch Maritiem Maassluis.
Zolang de regering de lockdown maatregelingen blijft handhaven, zal dit niet
op korte termijn zijn opgelost.
Het coronavirus is nog niet de wereld uit en het museumschip Hudson zal
naar verwachting in de 1e helft van 2021 ook nog niet opengaan.
Geen positief nieuws, maar het bestuur van de “Stichting Help de Hudson”
wenst u ondanks dat alles anders is, een goed 2021.
Blijf gezond!!!
Eric Spanjer
Voorzitter “Stichting Help de Hudson”
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