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Jaarverslag van het bestuur

Om de inmiddels 75 jaar oude zeesleper Hudson in goede conditie te houden mogen we 3

belangrijke onderdelen niet uit het oog verliezen.

a.  financiële bijdragen van de donateurs zoals bedrijven en particulieren.

b. verhuur van de Hudson voor partijen en groepen.

c. vrijwilligers voor het onderhoud en suppoosten voor de rondleidingen.

Het afgelopen jaar heeft de Hudson aan diverse activiteiten deelgenomen die de financiën van de

stichting positief hebben beïnvloed.

De financiële positie van de Stichting Help de Hudson blijft ook in 2015 onze aandacht houden.

Begin april werd de jaarlijkse herdenking van de omgekomen zeelieden uit Maassluis door onze 

voorzitter en enkele vrijwilligers bijgewoond.

Er werd dit jaar voor het eerst meegedaan met de Kunst en Atelierroute Maassluis 

Twee Maassluise kunstenaars lieten  hun kunstwerken zien aan boord van de Hudson.

Op 4 mei werd er door een afvaardiging van de Hudson een krans gelegd bij het monument

"de Boeg" te Rotterdam namens de Stichting Help de Hudson.

Het bestuur vindt het belangrijk deze jaarlijkse herdenking bij te wonen.

Bij de openingsaktiviteiten rond Maassluis 400 jaar op 16,17 en 18 mei had de Hudson een 

prominente rol. De Hudson was door de organisatie afgehuurd.

Op vrijdagavond vonden alle openingsaktiviteiten plaats op een groot podium op het achterdek van de

Hudson. De Hudson lag de gehele avond te pronken in de schijnwerpers. 

Het weekend  daarop vertrok de Hudson gesleept door 2 slepers richting Dordrecht.

Voor het 2 jaarlijkse evenement "Dordt in Stoom" waren we door de organisatie weer uitgenodigd.

Net als in de voorgaande jaren deed de Hudson ook actief mee aan het Filmfestival, Weekend van de

Cultuur in Maassluis en de Furieade.

In de laatste 2 maanden van 2014 kwamen er nog 184 leerlingen uit groep 7 van de basisscholen

aan boord voor een rondleiding over de geschiedenis van de Hudson.

De Hudson  wordt steeds meer bezocht als locatie voor het vieren van verjaardagen of een lustrum.

Ook als vergaderruimte wordt het schip steeds meer gebruikt.

De contacten met de Historische Vereniging Maassluis en de plaatselijke VVV zijn goed.

Ook de samenwerking tussen de stichtingen van de verschillende schepen en het Nationaal

Sleepvaart Museum zijn goed.
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Het bestuur alsmede de vrijwilligers zullen het komend jaar zich blijven inzetten voor het behoud van 

de Hudson.

Wij realiseren ons ook, dat wij het voortbestaan van de Hudson duidelijk te danken hebben aan de

steun van onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. 

Rotterdam, 15 april 2015

Eric Spanjer

Vice-voorzitter
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