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“ en weer door”… 
 
 

Geachte leden en aanwezigen, 
 
Welkom allemaal bij deze 32e jaarvergadering van vereniging 
“De Binnenvaart”.  
.  .  .  .  .  .  .  . 
Een bijzonder hartelijk welkom aan onze aanwezige ere-leden 
en leden, onze vrijwilligers, onze ambassadeur, de huidige 
bestuursleden, regiovertegenwoordigers, genodigden, 
eventuele partners en verder iedereen natuurlijk die ik vergeten 

ben… 😊. 

 
Dames en Heren, Zoals te doen gebruikelijk geef ik de 

jaarrede altijd een titel mee en dit jaar de 32e alweer wil ik de 

titel “en weer door” meegeven! Alles draait om dat verdomde 

virus in ons dagelijks leven. Zo ook bij ons binnen de 

vereniging. We moesten zelfs compleet dicht en zaten 

noodgedwongen thuis. Maar op een geven moment mochten wij 

weer open, en weer door!... 

We gaan weer door, alsof wij niet stil hebben gezeten. Achter 

de schermen draaide echter toch een en ander al door zonder 

dat dit last had van het virus. Besprekingen en vergaderingen 

over b.v. onze ligplaats, Leefwerf De Biesbosch gingen al dan 

niet via Teams of andere communicatie middelen op afstand 

gewoon door.  
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Op afstand werken is trouwens voor onze ledenadministratie de 

gewoonste zaak van de wereld. Onze secretaris werkt hier zoals 

bekend elke dinsdag aan, met ondersteuning van Arda. Theresa 

zal hier zelf tijdens deze vergadering nog e.e.a. over meedelen. 

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan de ledenadministratie 

door alle wijzigingen, die in uw eigen situatie ontstaan, door te 

geven en dan het liefst per email. Zo blijft alles mooi up to 

date. Eén voorbeeld is, dat wij ieder jaar weer leden aan de lijn 

krijgen, of via mail, die zeggen geen periodiek meer te 

ontvangen. Bij navraag blijkt dan dat ze verhuisd zijn en nooit 

de factuur hebben ontvangen. 

De afgelopen maanden gezien vanaf de vorige jaarvergadering 

is er tussen de sluitingen door toch weer veel gebeurd op onze 

vloot. Voor die er vorig jaar bij waren zie je zeker in deze 

ruimte wat er voor werk er is verzet. Jammer alleen dat vele 

werkzaamheden niet zichtbaar zijn (ook weer goed natuurlijk, 

want dat betekent dat het goed gelukt is!). Het is echter nog 

niet klaar dus we gaan ook hier, gewoon door… 

Zo ook aan boord van onze Veerdienst 3 is er weer veel werk 

verzet. Zelfs op afstand!... hoe kan dat nu hoor ik zeggen? Nou 

er is b.v. houtwerk mee naar huis genomen en aldaar 

geschuurd. Helaas maar begrijpelijk is er weinig gevaren met 

passagiers, echter de aanvragen druppelen weer binnen en er 

is goede hoop op een mooi aankomend vaarseizoen.  

De Rene Siegfried waar natuurlijk ook aan doorgewerkt is, de 

LASHbak CGS 6013, zoals gezegd de Veerdienst 3, onze 

schottelvlet niet te vergeten, en de Marot, vormen samen dus 

hét Binnenvaartmuseum en hét Binnenvaartcentrum van 

“vereniging De Binnenvaart” in Dordrecht, uniek in Nederland 

en ver daar buiten! Ik wilde dit toch maar weer even gezegd 

hebben…  
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Aan boord van de Rene Siegfried zijn wederom weer vele 

nieuwe aanwinsten te bewonderen, waaronder schitterende 

modellen en een heuse touchscreen tafel… een aanraak scherm 

zeg maar, echter dan in een model eettafel. Hier zijn zeer leuke 

dingen mee te doen, en dat zeker ook voor de jeugd tijdens 

school excursies.  

Over mooie modellen gesproken, de Rene Siegfried met haar 

Lashbak is tegenwoordig zelf te zien (met extra bakken, zoals 

ze vroeger ook voer) in Miniworld te Rotterdam. 

Maar uiteraard niet alleen hier in Dordrecht op onze vloot, maar 

thuis of op locaties elders in het land waren onze vrijwilligers te 

vinden en actief voor onze vereniging. Te denken valt aan onze 

redactieleden die het afgelopen jaar weer de prachtige 

periodieken hebben weten te maken. Ondertussen ligt 2022/1 

alweer op de deurmat, en laat zien dat ons nieuwe thema 

“Veerdiensten” is geworden. Leo onze hoofdredacteur zal hier 

nog wat over vertellen tijdens deze vergadering. Ook de 

website gerund door onze eigen vrijwilligers ziet er prachtig uit 

alhoewel hier altijd aan gewerkt wordt om dit te verbeteren. 

Wat altijd veel aandacht krijgt op de site is “De 

Binnenvaartschepen”. Hierop zijn heden 17.763 schepen en 

zo’n 88.300 foto’s afgebeeld! We zijn bijna aan de 100.000 Leo!  

Zoals ik elk jaar op verschillende manieren probeer onder de 
aandacht te brengen is het feit én niet altijd zichtbaar, zijn de 
werkzaamheden verricht door onze regiovertegenwoordigers.  
Deze zijn en worden door leden benaderd met vragen en/of 
meldingen. Wat zeker ook niet altijd zichtbaar is, zijn de 
werkzaamheden van onze ambassadeur. Er hebben zich 
afgelopen jaar weer vele raadsvergaderingen in Dordrecht en 
andere soorten bijeenkomsten plaats gevonden waar hij aan 
deelnam. Jos zal hier zelf tijdens vergadering nog e.e.a. over 
meedelen. 
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De binnenvaart-App loopt trouwens ook gelukkig nog goed. Ik 
zie steeds meer om mij heen dat hier gebruikt van gemaakt 
wordt. Zo kom ik geregeld op scheepswerven voor mijn werk, 
en zie dan dat ze vaak via onze app zoeken naar gegevens van 
schepen, die daar komen. Heeft u deze nog niet op uw 
smartphone, het is gratis te downloaden.  
 
Tot slot zoals gebruikelijk, want ze verdienen het, de 
vrijwilligers, wederom een groot "dank je wel" voor jullie 
bijzondere inzet dit afgelopen jaar!  
U weet wij zijn groot geworden door gewoon te blijven! 

En nu dus weer door! 
 
Dank voor uw aandacht en een fijne vergadering! 
 
Ad Schroot. Voorzitter, Vereniging de Binnenvaart. 


