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1. Wie zijn wij?

• De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van 
behoudsorganisaties.

• FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 
behoudsorganisaties (naar ministeries van OC&W, I&W en L&T)

• Coördineert en stimuleert activiteiten van belang voor het Varend 
Erfgoed (VE)

• De koepel faciliteert de behoudsorganisaties, waaronder  registratie 
van het Nederlands Varend Erfgoed in het RVEN
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2. Doelstelling FVEN:

• Het in een varende staat houden van het Nederlands Varend Erfgoed in 
Nederland
• Dit te bereiken door behartiging van algemene en maatschappelijke 

belangen van aangesloten behoudsorganisaties 
• Coördinatie en stimulatie van gezamenlijke activiteiten in dienst van het 

doel, te weten:
1. Het behoud van het Nederlands VE. Specifieke belangen van het Nederlands VE 

worden behartigd door de behoudsorganisaties en/of eigenaren van het VE
2. Coördineren en stimuleren van gezamenlijke en andere activiteiten in dienst van 

het doel in de meest ruime zin
3. Het laten registreren van het VE
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3. Aangesloten behoudorganisaties

1   Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten  (SSRP)
2   Vereniging Botter Behoud ( VBB)
3   Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) 
4   Vereniging Klassieke Scherpe Jachten (VKSJ)
5   Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten (BASM)
6   Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie” (VBOG)
7   Vereniging De MotorSleepboot  (VDMS)
8   Vereniging tot behoud van de Zalmschouw  (VBZ)
9   Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries “Het Zeilend Scheehout” (NVBZ)
10 Stichting Behoud Hoogaars (SBH)
11 Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie (NVORG)
12 Stichting Kotter Zeilen en Kotterbehoud  (SKZ)
13 Stichting Langedijk Waterrijk (SLW)
14 Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten (BKPJ)
15 Zweedse Klassieker Club (ZKC)
16 Collectie houdende Scheepvaartmusea 
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4. Het Bestuur

• Het Algemeen Bestuur van de Federatie bestaat uit alle aangesloten 
behoudsorganisaties voor specifieke bestuursfuncties. 
• Iedere aangesloten behoudsorganisatie benoemt één van haar 

bestuursleden tot afgevaardigde naar de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur. Deze afgevaardigde (hierna te noemen AB-lid) is gemandateerd 
zijn behoudsorganisatie te vertegenwoordigen. Deze afgevaardigde kan 
door zijn behoudsorganisatie te allen tijde worden vervangen. Benoeming 
en vervanging worden schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld. 
• De AB-leden kiezen uit hun midden een Dagelijks Bestuur, een voorzitter, 

een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 algemene 
bestuursleden van de Federatie.  
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Het Bestuur (1)

1. Voorzitter Rolf van der Mark (LVBHB)
a) MCN (Mobiele Collectie Nederland)
b) Knelpunten overleg OCW/ I&W –IL&T
c) Commissie CvO/CBB
d) Deelnemer OTNB overleg

2. Vicevoorzitter Olav Loeber (SSRP)
a) Vervanger van de voorzitter
b) Jaarlijkse beleidsnotitie/werkplan
c) HRM (waarborgen continuïteit in bemensing FVEN)
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Het Bestuur (2)

1. Secretaris Cor Bolt (SKZ)
a) Voorzitter Register Commissie
b) Adviseur Register ICT
c) Sail Amsterdam 2020

3. Penningmeester Martin de Boer (BASM)
a. Financiën
b. Registerbeheer
c. Voorzitter werkgroep Commissie Varend Erfgoed Evenementen
d. Secretaris Register Commissie 
e. Sail Amsterdam 2020
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Het Bestuur (3)

5. Algemeen Bestuurslid Kees Weststrate (VDMS)
a. Communicatie 

6. Algemeen Bestuurslid Piet Middendorp (VBOG)
a. Droge Evenementen
b. Sail Amsterdam 2020

7. Notulisten
a. Rob Slangen (LVBHB)
b. Wouter van Dusseldorp
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5. Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

• Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is een onafhankelijk 
register. Dit wil zeggen dat alle schepen, die aan de toelatingscriteria 
voldoen, en 50 jaar of ouder zijn, kunnen in het register kunnen worden 
ingeschreven.
• De eigenaar van het schip moet lid zijn van een bij de FVEN aangesloten 

behoudsorganisatie om zijn of haar schip in het register te kunnen laten 
inschrijven.
• Schepen, die aan de algemene en specifieke eisen voor het type voldoen 

en een referentiejaar kennen van 50 jaar of langer geleden, waarvan het 
uiterlijk en de relatie met het oorspronkelijke gebruik in voldoende mate is 
behouden, kunnen de toevoeging “Varend Monument®” krijgen.
• Een verzoek hiertoe kan zowel door de eigenaar als de behoudsorganisatie 

worden gedaan. 
• Het RVEN wordt een zelfstandig deelregister van het Nationaal Register 

Mobiel Erfgoed (NRME). 
14



RVEN Criteria

• De aanmelding betreft een schip oorspronkelijk ontworpen en 
gebouwd om mee te varen.
• Het schip is meer dan 50 jaar geleden te water gelaten
• Het heeft ligplaats in Nederland of vaart onder Nederlandse vlag
• Het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op 

de Nederlandse wateren of was typerend binnen de ontwikkeling van 
de Nederlandse scheepsbouw.
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6. Commissies en adviseurs (1)

• Communicatie (intern/extern/”Scheepspost”)

a) Voorzitter Kees Weststrate

b) Wouter van Dusseldorp “Scheepspost”

c) Frank Ratelband

d) Stephan Kraan

e) Minco van Heezen

f) Martine van Lier (adviseur)

• Wet & Regelgeving
a) Voorzitter Hendrik Boland (adviseur)

b) Notulen C.J. Maas

c) Deelnemers uit de BO’s

• Register
a) Voorzitter Cor Bolt

b) Secretariaat Martin de Boer

c) Notulen Bea Pijn

d) Deelnemers uit de BO’s

e) ICT t.b.v. register Thedo Fruithof (adviseur) 17



Commissies en adviseurs (2)

• Evenementen commissie 
a) Voorzitter Martin de Boer
b) C en A. van Dongen

• Commissie grote Schepen
a) Voorzitter Rolf van der Mark
b) Adviseur Martine van Lier (adviseur)
c) Leden van BO’s

• Commissie Sail Amsterdam
a) Voorzitter Cor Bolt
b) Leden: Martin de Boer, L. Maat en Piet Middendorp

• Commissie Kleine schepen
• Piet Middendorp
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Adviseurs

1. Thedo Fruithof
a) ICT
b) MCN
c) EMH

2. Hendrik Boland
a) W&R

3. Martine van Lier
a) FIM
b) Overheden in relatie tot Varend Erfgoed
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7. AB vergadering  7 december  2017 (1)

Doel van deze buitengewone AB vergadering:
• Aftreden van voorzitter en vice voorzitter
• Reden was structureel teveel werk voor het bestuur zonder support 

vanuit de BO’s
• Teveel werk door de adviseurs, i.p.v. de leden
• FVEN wil teveel doen met te weinig mensen
• Gebrek aan onderling vertrouwen
• Inhoud en opbouw register moet passen bij het beoogde gebruik
• Taken van FVEN uitkleden wat we echt samen moeten doen
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AB vergadering 7 december 2017 (2)

Deelnemers splitsten zich op in 3 werkgroepen met de volgende 
vragen:
1. Wat zijn de kerndoelen van de federatie
2. Wat is de gewenste organisatiestructuur en- cultuur
3. Gaan de opzet, inhoud en gebruik van het register samen

De volgende sheets geven de uitkomst van de gestelde vragen
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Aandachtsgebieden voortkomende uit conferentie 7 december 2017
Belangenbehartiging totaal: 34
Kolom1 Kolom2
Algemeen 23%
Knelpunten overleg OC&W 2%
Eén loket voor overheid 6%
OTNB Brancheoverleg 3%
MCN (Mobiele Collectie Nederland) 0%
FIM (Federatie Instanthouding Monumenten) 0%
EMH (European Maritime Heritage) 0%

Laten zien naar buiten totaal: 26
Kolom1 Kolom2
Algemeen 11%
Scheepspost 4%
Beurzen 4%
Natte Evenementen 6%
Website 1%

Algemeen

Knelpunten overleg OC&W

Eén loket voor overheid

OTNB Brancheoverleg

Belangenbehartiging totaal 34%

Algemeen

Scheepspost

Beurzen

Natte Evenementen

Website

Laten zien naar buiten 26%
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Aandachtsgebieden voortkomende uit conferentie 7 december 2017
RVEN totaal: 22
Kolom1 Kolom2
Koppeling NRME (Nat. Register Mobiel Erfgoed) 7%
Technische vernieuwing 15%
Vullen /d website 0

Kolom1 Kolom2
Fondsenwerving 16%
Interne communicatie 16%
Kennis delen 14%
BO's faciliteren 7%
Financiering 6%
Verduurzaming 4%
Oude ambachten 3%
Werven nieuwe leden 2%
Materialen fonds 0%

Koppeling NRME (Nat.
Register Mobiel Erfgoed)

Technische vernieuwing

Vullen /d website

Fondsenwerving

Interne communicatie

Kennis delen

BO's faciliteren

Financiering

Verduurzaming

Oude ambachten

Werven nieuwe leden

Materialen fonds

RVEN totaal 22%

Diverse toevoegingen
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Uitkomst van de vergadering

1. Algemene belangenbehartiging van de aangesloten BO’s
2. Beter zichtbaar maken naar buiten dus meer PR en communicatie
3. Technische vernieuwing via RVEN
4. Fondsenwerving
5. Interne communicatie
6. Kennis delen
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9. Vergaderingen

FVEN Algemeen Bestuur (AB) ca. 10 x per jaar
Register commissie = deskundigen ca 6 x per jaar
Schouwcommissie afhankelijk behoudsorganisatie
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9. SWOT analyse (1)

Sterkte:
• Is DE koepel van alle organisaties voor het behoud van het VE in Nederland (15 aangesloten BO’s en 3 

scheepvaartmusea)

• Vormt één gezicht in overleggen met overheden en evenementen organisaties

• Is een vrijwilligers organisatie waarin technische, juridische en organisatorische kwaliteiten aanwezig zijn

• Is de belangenbehartiger voor al het VE in Nederland

• Faciliteert de BO’s waaronder het RVEN wat biedt:
1. Overzicht van het Nederlandse VE
2. Inzicht in de technische en cultuurhistorische kenmerken ervan
3. Een transparante en openbare toegankelijkheid voor het publiek

• Vertegenwoordigt de grootste collectie VE ter wereld

• Beschikt over goede communicatie naar belanghebbende d.m.v. Scheepspost en verenigingsbladen van de 
aangesloten BO’s

• Beschikt over veel aanwezige kennis op gebied van historische vaartuigen en gerelateerde oude ambachten

• Laat zich zien door een goede website, facebook, beursdeelnamen en evenementen als diverse SAILS en 
aanbrengtochten voor VE

• Is betrokken bij, of deelnemer aan belangrijke overleggen als: OC&W, I&M, MCN, FIM en EMH 29



SWOT analyse (2)

Zwakte
• Onvoldoende betrokkenheid van de BO’s bij de FVEN

• Onvoldoende invulling van vacatures vanuit de BO’s in bestuurs - en commissie functies 

• BO’s zijn 15 “koninkrijkjes” met eigen kijk op ontwikkelingen

• Onvoldoende kennisdeling/spreiding van aanwezige kennis bij adviseurs

• Financieel geheel afhankelijk van bijdragen BO’s en verkregen sponsoring

• Onvoldoende aandacht voor fondsenwerving

• Beperkte/geen bijdrage van BO’s in het maken van meerjarig werkplan

• Beperkte ondersteuning vanuit BO’s richting bestuur

• IT is te beperkt, meer gebruikmaken van ervaringen bij de BO’s

• Tijdsgebrek bestuursleden en adviseurs

• Nog onvoldoende relevante kennis binnen de BO’s t.a.v. FVEN onderwerpen
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SWOT analyse (3)

Kansen
• Andere opzet organisatie; nieuw bestuur, nieuwe inzichten en aanpak
• Verantwoordelijkheid van bestuursleden voor commissies (dichter op de materie zitten en rapporteren in 

bestuursvergaderingen)
• Meerjarig werkplan (bijv. 3 jaar) opstellen en jaarlijks verversen. Door verantwoordelijk bestuurslid per 

commissie aan te leveren, dus verantwoordelijkheden lager leggen en in bestuursvergadering bespreken en 
consensus bereiken

• Herinventarisatie IT en “tailor made” maken
• Meer tijd in vergadering aan één onderwerp van uitgenodigde adviseur
• Beter relatie overzicht opbouwen en inventariseren wie/wat prioriteit heeft op welk gebied
• Betere motivatie lobby neerzetten om meer vrijwilligers aan te trekken (FVEN presentatie houden op ALV van 

aangesloten BO’s
• Beter presenteren ook op bijeenkomsten van stakeholders (centrale overheden, lokale overheden in relatie tot 

havens en ligplaatsen en mogelijke subsidieverstrekkers)
• Door nieuwe aandachtsgebied HRM, meer inzicht te krijgen in Cv's van potentiele nieuwe bestuursleden
• Meer gebruik maken van Scheepspost, Website en Facebook
• FVEN willen zijn voor alle aangesloten BO’s
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SWOT analyse (4)

32

Bedreigingen
• Het niet invullen van verantwoordelijkheden van de BO’s

• Minder of geen sponsoring (is op dit moment nul)

• Afhaken van de BO’s (kan ook reputatie schade met zich meebrengen)

• Afhaken van ingewerkte bestuursleden 

• Afhaken van adviseurs

• Afhaken van hypotheekverstrekkers

• FVEN zonder focus, geen prioriteiten, en te verzanden in een niet adequate vergadercultuur

• Veranderde wet- en regelgeving 

• meer regelgeving vanuit EU, meestal n.v.t. op onze vloot maar op de beroepsvaart, of voor stilliggende 

arken/woonschepen 

• gevolg van deze regelgeving minder ligplaatsen voor onze vloot
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10. Verplichtingen van de BO’s aan FVEN 

1. Bo doet schriftelijk aanvraag deelnemer te worden van FVEN, het AB neemt besluit

2. BO levert een vaste deelnemer in het AB van FVEN

3. Zo mogelijk levert BO bestuurs- of commissie lid 

4. De BO penningmeester is beschikbaar om bij toerbeurt in de kascommissie van FVEN zitting te nemen 
(tenzij de betreffende BO de penningmeester van FVEN levert)

5. Vacatures binnen FVEN worden door de BO breed uitgedragen

6. Het bestuur van de BO zoekt actief naar bestuur kandidaten en commissieleden die voldoen aan criteria

7. Bestuur BO zorgt voor aanmelding van VE en VM® in het RVEN

8. De BO draagt jaarlijks bij aan de kosten van FVEN volgens het door het bestuur en de BO’s geaccordeerde 
staffel

•
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10. Verplichtingen van FVEN aan BO

1. Beslissing over deelname van een BO aan het FVEN en bevestigt de acceptatie schriftelijk

2. Tijdige verspreiding van verslagen van de besprekingen binnen het bestuur en externe partijen aan de BO

3. BO heeft de mogelijkheid aan te geven vragen voor te bereiden voor de bestuurs/AB vergaderingen

4. Verbinding van de BO met voor de BO van belang zijnde organiserende instanties

5. RVEN, een zoveel mogelijk gevuld register van VE en VM® en houdt dit samen met de BO’s up to date

6. Communiceert over overleg met wet- en regelgeving, ligplaatsmogelijkheden en tarieven

7. Regelmatige informatie over het wel en wee van FVEN via Scheepspost

•
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11. Uitdragen van het Varend Erfgoed VE

• Sail Amsterdam (diverse)

• Koningsvaart 2013 ( kroning koning Willem Alexander)

• DelfSail (Delfzijl)

• Sail Den Helder

• HISWA klassiek (2015, 2016 en 2017)

• EOC -Traditionele Schepenbeurs Den Helder (2016 en 2017)

• Organiseren van z.g. aanbrengtochten naar evenementen
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Website FVEN

http://www.fven.nl/

Vragen ?
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Overzicht passantenhavens
Ten behoeven van schepen en eigenaren welke staan ingeschreven in 

het RVEN met geldige pas



Passantenhavens

1. Veendam: Heeft Havenverordening voor VE
2. Coevorden: Verordening ingaande 2018
3. Almelo: Havenverordening 1 week gratis ligplaats
4. Alkmaar: Per 2018 met 50% korting
5. Schagen: In behandeling, zelfde als Alkmaar
6. Lauwersoog:  heeft VE coulant steiger, mits tevoren aangemeld € 1,00 per 

meter/nacht tel:   
7.   Neder Hemert: historische bedrijfsvaartuigen tot max. 40 meter €12,50 incl. 

water en stroom
8. Alpen a/d Rijn: in behandeling
9.   Woerden: in de stadshaven de regeling gratis , mits tevoren 

aangevraagd bij Jan van Leeuwen tel: 0653647177



Passantenhavens

10. Leiden (1):     Soort ligplaats VE haven
Havengeld € 5,- per nacht contact tel: 0613222685      
i.v.m. bruggen over Galgewater

11. Leiden (2):     Stichting Sleepboothaven Leiden alleen voor 
sleepboten 3 dagen gratis liggen, stroom en water vrij

12. Rotterdam:    Erfgoedhavens passantentarief van € 10,- per dag,        
beoordeling door havenmeester

13. Katwijk:         300 meter kade als Erfgoedhaven prijs € 0,20 per meter 
per dag excl. water & stroom



Passantenhavens

14. Ooltgensplaat : geen gemeentelijke regeling passanten zijn welkom 
bij particuliere museumhaven, eerste nacht gratis, daarna  € 5,-
per nacht

15. Zutphen:  zolang plek is te organiseren kosten € 7,50 per nacht + € 2,50 
voor electra en afval

16. Kampen:  Oude Buitenhaven is voor 1/3 ingericht als museumhaven, rest 
voor passanten

17. Woudrichem:   Passanten kunnen worden neergelegd op plaatsen van vaste 
liggers of op de recreantensteiger. Kosten€ 10,00 per etmaal + 
toeristen belasting. Vooraf melden bij Peter Baks 
tel:610866881

18. Gouda: In behandeling
19. Medemblik:      50% korting, wel toeristenbelasting te betalen



Passantenhavens

20. Gemeente Hollandskroon: (Wieringermeer) van liggeld vrijgesteld


