HUDSON JOURNAAL
Voor u ligt alweer de 15e editie van het jaarlijkse Hudson journaal.
Wat uitgebreider dan die over het jaar 2020. De eerste 7 maanden van 2021 vielen door alle
covid 19 maatregelen nog in het water. De 1.5 meter afstand houden van elkaar was voor de
Hudson de bottelnek. Toch heeft het bestuur besloten, nadat in de zomer de regels wat
losser werden, het vanaf 1 augustus weer te gaan proberen. Alles op 1.5 meter en bij
aankomst de bekende controle over de gezondheid en geen rondleidingen door vrijwilligers.
Begin eind oktober kwam de QR-registratie erbij.
De ruim 16 maanden verplichte sluiting van de Hudson hebben we overleefd. Helaas is het
vrijwilligersbestand in deze lange periode teruggelopen. Een onder de vrijwilligers gehouden
enquête of ze nog terug zouden komen na een coronatijdperk, werd door een kleine groep
negatief gereageerd. Ze willen nog wel betrokken blijven bij de Hudson maar hun
lichamelijke gezondheid etc. laat te wensen over.
We hebben als bestuur moeten besluiten dat de opening van het Museumschip Hudson op
woensdagmiddag moest komen te vervallen.
De zaterdagmiddag kan net worden bemand.
De start was goed. Direct de eerste zaterdag al 12 bezoekers. Dit gaf een positieve boost en
we kregen er weer zin in.
Voor 2022 staat er veel op de agenda. Zo zal er een onderzoek worden opgestart om de
Hudson te verduurzamen met behoud van haar karakter.
We gaan meedoen aan allerlei activiteiten in het kader van 150 jaar Nieuwe Waterweg vanaf
maart t/m oktober.
Eind april tot na 7 mei zijn we uitgenodigd om aan de gastensteiger te liggen bij het
Maritiem Museum Rotterdam.
Bij terugkomst van de Hudson in Maassluis start het vaarseizoen van de andere sleepboten
in Maassluis.
Op iedere zaterdagmorgen zal dan 1 van de boten een vaartocht maken.
Wij hopen dat de samenwerking met de andere stichtingen een positieve uitwerking heeft
op het aantal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen Museumschip Hudson.
We kunnen ook niet zonder uw financiële steun en hopen dat u ook het komende jaar ons
wil ondersteunen om de Hudson te behouden.
Het coronavirus is moeilijk onder controle te krijgen. De regels zijn weer aangescherpt.
We zijn weer genoodzaakt de Hudson in december te sluiten. Het is niet anders.
Mede namens de overige bestuursleden en alle vrijwilligers wens ik u een goed 2022.
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