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Het afgelopen jaar van NJV
Het jaar 2020 stond voor NJV net als voor vele anderen in het teken van volhouden en met
de riemen roeien die we hebben. Desondanks delen wij graag onze hoogtepunten van 2020
en vertellen wij in deze update graag uitgebreider over hoe de Corona pandemie de haven
beïnvloed heeft en vooral wat wél nog door kon gaan. In het kort wordt het afgelopen jaar bij
NJV gekenmerkt door:
-

-

-

-

-

-

Creativiteit. Het programma heeft meerdere weken online aangeboden moeten
worden, hier werd veel van de stafleden gevraagd en dit toonde de creativiteit van
onze vrijwilligers maar al te goed. Ook het onderhoud aan de vloot kon langere tijd
slechts in tweetallen plaatsvinden, ook hiervoor werden creatieve oplossingen
bedacht.
Nieuwe aanstroom van stafleden. Dit zorgde voor jeugdige energie in het stafteam en
zorgde voor doorstroom in het oudere stafteam. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de
kennis van de ervaren staf goed overgedragen wordt aan de nieuwere stafleden.
Waardering voor het kunnen zeilen. Zeker vorig jaar in april en mei, toen het weer
fantastisch was, was het helaas niet mogelijk met de leden het water op te gaan.
Toen wij in juni weer het water op mochten, hebben we zulke geweldige en fanatieke
opkomsten gehad waarin het ons weer duidelijk werd hoe heerlijk het zeilen kan zijn.
Weer verdere vooruitgang in het beschoeiingsproject. In 2020 zijn er meerdere
fondsen succesvol benaderd en wordt het gat tussen het opgehaalde bedrag en het
benodigde bedrag steeds kleiner.
Stappen gezet in het restauratiewerk aan de Njord. In 2020 is er buiten de lockdowns
om gezorgd voor meer continuïteit in het groot onderhoud aan de vletten. Dit geeft
vertrouwen in toekomstige groeimogelijkheden voor de ambachtelijke
werkzaamheden aan onze vloot.
Een gek, maar toch erg gezellig en hecht jaar. De pandemie heeft de staf dichter tot
elkaar gebracht en ons laten zien hoe belangrijk een plek als de Haven is voor ons en
onze leden.

Op de volgende pagina’s is voor de verschillende afdelingen beschreven wat zij gedaan
hebben in het afgelopen jaar.
Stichting zeeverkennersgroep St. Jozef (de Reders)
Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Fysieke opkomsten en andere
(sponsor)activiteiten konden door de lockdown niet doorgaan. Doordat de stichting volledig
op vrijwilligers draait (en dus geen loonkosten kent), is het jaar geen (grote) financiële ramp
geweest, waardoor het voorbestaan onzeker zou zijn geweest. Dit wil niet zeggen dat de
stichting geen last van de pandemie heeft. Integendeel: het aantal leden is bijna met een
kwart afgenomen en werving van nieuwe leden kon niet doorgaan.
Op gepaste afstand is het jaarlijkse onderhoud doorgegaan, zodat de vloot in goede staat
blijft en klaar is voor gebruik wanneer de omstandigheden het toelaten. Ook de nodige
investeringen voor het pand en terrein zijn gedaan.
Het werven van fondsen/sponsors voor de beschoeiing heeft niet stil gelegen. In 2020 is een
bedrag van ruim €22.000 opgehaald. Naast externe bronnen, hebben de eigen leden
ongeveer €1.500 gedoneerd. Eind 2020 staat de teller daarmee op zo’n €61.000. Met dit
startkapitaal en de opportuniteit om de haven uit te breiden met meerdere havenboxen (en
daarmee meer leden en dus inkomsten te genereren), is een solide businesscase gemaakt
en is een lening van €30.000 bij de bank aangevraagd. Helaas heeft de bank de lening niet
toegekend, omdat we geen onderpand kunnen geven.
Een andere tegenvaller was de staat van de grond. Uit onderzoek is gebleken dat de grond
licht vervuild is wat een flinke extra kostenpost met zich meebrengt (afvoer van de grond).
Het investeringsbedrag is hierdoor gestegen van €90.000 naar €121.000.

Om het project vlot te trekken, zetten we nu op het binnenhalen van ongeveer €30.000 aan
donaties en daarnaast het uitschrijven van een onderhandse lening voor ditzelfde bedrag.
Het einde is bijna in zicht en hierdoor kan de nieuwe haven de continuïteit voor minimaal 35
jaar garanderen en is ook de stichting in staat om geld te sparen door extra inkomsten, zodat
bij de volgende vervanging minder op externe bronnen wordt geleund.
We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2021 kunnen starten met fase 1 van het project!
-De Reders
Mini’s
De mini’s begonnen dit jaar met Abel, Jelle en Max als stafleden. Abel en Jelle draaien al
enkele jaren mee als staflid en Max is ook al enkele maanden staf, dus er was ervaring
genoeg om er een mooi half jaar van te maken. Allereerst zijn de mini’s begonnen in het
ondersteunen van de junioren met het onderhoud aan de vletten. De klusplanning is zo
opgesteld dat de mini’s alle taken minstens één keer mogen uitvoeren, zodat ze vast een
beetje kunnen proeven van hoe het onderhoud er bij de junioren aan toe gaat.
Naast het onderhoud hebben we ook wat aan cursus gedaan, zoals elke week na de pauze
met alle mini’s oefenen aan een nieuwe knoop. Het was hierbij leuk om te zien dat de
structurele ‘knoop van de week’ effect lijkt te hebben op de oudere mini’s. Waarbij de jongere
mini’s het moeilijk vonden om de verschillende knopen een week later nogmaals uit te
voeren, was het voor enkele oudere mini’s geen probleem om te helpen bij de mini’s die het
nog wat lastiger vonden.
Na het onderhoud en de cursus probeerden we elke week een leuk spel te bedenken dat niet
al recent gespeeld was. Als de zon scheen probeerden we deze altijd in het bos te doen,
maar ook binnen hebben we enkele leuke spellen gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een
wedstrijd bootjes bouwen van piepschuim gedaan.
Net voordat we graag weer met de leden de boten in waren gestapt, moest de haven helaas
tijdelijk sluiten door de pandemie. De stafleden hebben in deze tijd niet stilgezeten en
hebben geprobeerd alle boten het water in te krijgen, zodat er direct gezeild zou kunnen
worden als de leden weer op de haven mochten komen. Voor de leden hebben we
geprobeerd online opkomsten in elkaar te zetten, met opdrachten die thuis uit te voeren
waren.
Vanaf het moment dat de leden weer terug mochten komen hebben we geprobeerd zo veel
mogelijk te zeilen en de mini’s met leuke zeilspellen zoveel mogelijk te laten oefenen met het
zeilen. Dit was belangrijk omdat er niet zo veel weken meer over waren voor het zomerkamp,
en het hierbij leuk is als de mini’s het zeilen al meer onder de knie hebben. Tijdens het
gezamenlijke zomerkamp met de Junioren op de Westeinderplassen bleek dit goed te gaan
en werd er fanatiek gezeild door de mini’s. Komend seizoen hopen we nog veel meer te
kunnen oefenen met zeilen, nu dat dit seizoen niet helemaal gelukt is.
Na het zomerkamp werd er begonnen met een compleet nieuw stafteam. Victor, Jip, Marley
en Juba zijn na de zomer van 2020 staf geworden van de mini’s. Wij kwamen vers vanuit de
Senioren en werden dus echt in het diepe gegooid. Dit gaf ons veel vrijheid en
verantwoordelijkheid maar het was niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig vonden de leden en
wij als staf het ontzettend leuk om te doen en hielden we de moed erin. Het najaarsweekend
was een enorme uitdaging met een weekend vol regen en met een lichte onderschatting van
het belang van een slecht weerprogramma. Desondanks hebben de leden het erg naar hun
zin gehad en hebben we er als staf veel van geleerd.
Onder de fijne begeleiding van Tijmen en Sanne gingen de opkomsten steeds beter.
Programma’s maken en contact met de kinderen ging steeds beter, en wij kregen er ook
steeds meer plezier in. De opkomsten na het najaars weekend gingen veel beter en we
hebben echt een band met de mini’s nu. De opkomsten voor de winter bestonden uit elke

week zeilen en zo nu en dan een roeiwedstrijd doen bij gebrek aan wind. Bij dat laatste kun
je zien dat de mini’s heel fanatiek worden, dit is super leuk en motiverend voor ons als staf
natuurlijk.
Voor de winter hebben we met de juniorenstaf besloten om de planning zo divers mogelijk in
te delen, dus de mini’s hebben alles een keer gezien; schuren, lakken, lijnoliën, Bottom
coaten en we gaan ook nog een bootje met de mini’s hellen. De uitdaging in de
winteropkomsten is om de mini’s actief en betrokken te houden, naarmate de winter vordert
merken wij heel erg dat ze minder zin krijgen in het onderhoud uitvoeren, aan ons de taak
om ze toch te motiveren om door te gaan.
Nu het voorjaar er weer bijna aankomt voelt iedereen op de haven natuurlijk weer dat gevoel
van ‘we gaan weer zeilen’. Dit merken we ook bij de kinderen, ze hebben er echt zin in. Wij
gaan er gewoon weer vol tegenaan zodra de boten weer in het water liggen.
-De Ministaf
Junioren
De Junioren begonnen 2020 als elk ander jaar, met het onderhoud aan de buitenkant van de
rompen. Na 4 vletten weer keurig afgeleverd te hebben, werden deze gewisseld met de
zestien kwadraten en begon het onderhoud aan de inventaris van de vletten. Met onze
enthousiaste groep waren deze klussen zo geklaard en was er veel ruimte voor spellen
tijdens de opkomsten. Ook konden we zo een opkomst naar de ijsbaan in Haarlem om
gezellig te schaatsen met de hele groep.
Gelukkig konden we met de hele vereniging nog gezellig op winterweekend en waren de
klussen aan de vletten bijna afgerond toen de eerste lockdown inging, en de vereniging voor
meerdere weken gesloten was voor de leden. Dit was even enorm schakelen voor ons als
team en vooral ook voor de junioren. Gelukkig was Sanne erg creatief in online alternatieven
te vinden en kwamen we met het idee om een wekelijkse ‘challenge’ te doen. Hierin moeten
de leden allemaal een opdracht uitvoeren en deze insturen, zo hebben we bijvoorbeeld een
kettingreactiebaan thuis gemaakt waarbij je een zo groot mogelijk voorwerp met een wc-rol
in beweging moest zien te krijgen. De staf is het uiteindelijk gelukt om hierdoor de haai met
kar en al in het water te laten via een enorm uitgebreide kettingreactie.
Door de online opkomsten konden we toch nog verbinding met onze groep houden, maar het
was wel enorm anders dan we gewend waren en we telden de weken af tot we de leden
weer mochten ontvangen. Uiteindelijk mochten we eind mei weer op de haven komen en had
de staf ervoor gezorgd dat alle vletten al in het water lagen en klaar om te gaan zeilen. We
hebben een geweldige paar zeilopkomsten gehad met goede wind, veel zon en vooral weer
enorm veel plezier bij de leden. Na al die weken elkaar niet gezien te hebben was het goed
om te zien dat de samenwerking in de boot als vanouds verliep en er erg goed en veilig
gezeild werd.
Gelukkig mochten we volgens het protocol van Scouting Nederland op zomerkamp in bijna
de vorm zoals we deze kenden, maar met wat aanvullende eisen rondom hygiëne en
looproutes. We zijn samen met de mini’s naar de Westeinderplassen geweest en hadden
daar een geweldig eiland dicht bij de kleine poel. Het was een week met enorm harde wind,
veel regen en maar heel af en toe wat zon, maar aan de leden was dit niet te merken. Het
kamp duurde iets korter waardoor alle speciale activiteiten zoals de doop, dropping,
stafontbijt wat dichter op elkaar zaten en het zo een erg drukke week was. We hebben een
geweldige week gehad en waren enorm dankbaar dat de maatregelen het toelieten om zo’n
leuk kamp voor de leden te kunnen neerzetten. Tijdens het zomerkamp namen we afscheid
van Hylke, Olaf en Lucas, die doorstroomden naar de senioren.

Na het zomerkamp begon het seizoen met een nieuwe stafgroep, Sanne en Thijmen werden
vervangen door Ollie en Charlotte. Tijmen bleef nog een jaar bij de junioren en Abel sluit aan
tijdens de zeilopkomsten. Met dit team van 4 begonnen we het zeilseizoen met uitdagende
zeilopkomsten, om het zeilniveau van de (nieuwe) leden goed te peilen en op een mooie
bootsindeling te komen. Met de nieuwe bootsindeling en meer zeilervaring rijker vertrokken
we met de mini’s en de senioren in het najaar naar de Kaag om daar ons najaarsweekend te
houden. Het was een ontzettend nat en koud weekend met weinig wind, waardoor alle vooraf
bedachte programma’s erg slecht uitvoerbaar waren. Gelukkig hebben we met de groep veel
rustmomenten in de tent gehad waar we gezellig met elkaar konden kletsen en spelletjes
gespeeld hebben. Bij het kampvuur in de avond konden we lekker opwarmen en ook het
avondzeilen was gelukkig iets droger. Al met al een stoer najaarsweekend dus!
Na het hellen van de boten vond de boerenkoolfuif plaats, waar we met de junioren in het
thema ‘Sprookjes’ leuke spellen gespeeld hebben en de start van het winterseizoen ingeluid
hebben.
Na een aantal zaterdagen klussen ging helaas de tweede lockdown in, en moesten we ons
programma weer online voortzetten. De staf is in tweetallen doorgegaan aan het onderhoud
van de vletten en hoopt op weinig uitloop. We gaan zien wat het nieuwe jaar ons brengt en
houden frisse moed!
-De Junistaf
Senioren
De senioren zijn 2020 met vol goede moed begonnen, maar wisten bij de eerste opkomst
natuurlijk nog niet wat 2020 ons zou brengen, namelijk Corona. Net zoals ieder jaar begon
het jaar met onderhoud aan de rondhouten en vlonders. Het jaarlijkse winterweekend was in
februari dus iets eerder dan andere jaren, iets wat achteraf goed was om te doen. Dit
weekend stond in het thema ‘Vroeger was alles beter’ en begon in Heemstede, maar een
groot gedeelte van het weekend bevond zich elders plaats, namelijk in Lisse bij scouting
Shawano’s. Op de zaterdag en zondag zijn allemaal leuke spellen gespeeld zoals het
handels spel, egg drop challenge, een escape room en nog veel meer. De weken na het
winterweekend werd weer hard geklust aan de boten.
12 maart 2020; Scouting Nederland komt met het bericht om tot 31 maart geen opkomsten
meer te organiseren omdat corona zich steeds meer verspreidde. Dat was voor ons het
moment dat alles anders werd. Opkomsten gingen in het begin niet door en de stafleden van
NJV waren hard aan het nadenken hoe er toch een opkomst geboden kon worden. Voor de
senioren viel dit niet mee want hoe ga je pubers vermaken? Je doet ze namelijk geen plezier
om een vlonder op te sturen en thuis te laten lakken. Als oplossing heeft de seniorenstaf
bedacht om online game opkomsten te organiseren. Er wordt dan geen bijdrage geleverd
aan het onderhoud, maar zo wordt wel vanuit NJV een bijdrage geleverd aan het onderhoud
van de sociale contacten. Deze game opkomsten waren een groot succes en zelfs buiten de
zaterdag stond de server nog online zodat de senioren met elkaar konden gamen.
De zestienkwadraten van de senioren moesten toch afgerond worden dus heeft de
seniorenstaf deels zelf de boten onderhouden waar dat mogelijk was. Gelukkig werd er
steeds meer versoepeld en waren opkomsten op een gegeven moment weer mogelijk, maar
wel met restricties. Hierdoor kregen we een deel van de boten nog af en dankzij de
zelfgebouwde hijsconstructie van de stafleden konden de boten nog het water in.
Ondanks dat versoepelingen mogelijk waren, was het niet mogelijk om ons jaarlijkse
zomerkamp door te laten gaan op de traditionele wijze; een trektocht naar Friesland zat er
niet in. Desondanks was een oud-staflid bereid om ons op zijn Klipper, de Iselmar, te
verwelkomen waar we wel een veilige afstand van elkaar konden houden. We zijn een

weekendje weg geweest en zijn in Hoorn blijven slapen op de boot. Dit was een super leuk
en geslaagd weekend voor ons allen!
Na een zomerstop begon het najaar met een nieuw stafteam; Arthur nam afscheid van Erwin
en Daan, en verwelkomde Rachel, Joram en Thijmen in zijn team. Dit begon gelijk succesvol
met 3 nieuwe senioren die zijn overgekomen vanuit de junioren. Dit zorgde ervoor dat de
groep groeide tot 10 senioren! Met deze super leuke groep zijn we in het najaar weer een
weekendje naar de Kaag gegaan. Dit vond vrij laat in het jaar plaats waardoor een zeilpak
geen overbodige luxe was. Volgend jaar doen we het najaarsweekend toch wat eerder in het
jaar, om het slechte weer mis te lopen en zo een wat comfortabeler weekend te hebben.
Na een tevreden najaarsseizoen begon het winterseizoen met klussen aan de vlonders en
uiteraard de Boerenkoolfuif. De laatste opkomst van het jaar is helaas niet door gegaan
vanwege het corona virus; we hopen de senioren snel weer te mogen ontvangen op de
haven.
- De Senistaf
B-staf
In het voorjaar was het B-staf team, dat bestond uit Jelle, Rachel, Vincent en Joram, vooral
druk bezig met het ondersteunen van de A-staf met het onderhoud van de vloot. Dit heeft er
voor gezorgd dat de boten ondanks de Coronapandemie op tijd in het water lagen. Omdat de
diverse boten niet getild kon worden met een paar stafleden heeft de B-staf een hijsinstallatie
gebouwd waardoor de boten met 2 personen op de kar gelegd kon worden zodat deze
alsnog geheld kon worden. In dezelfde periode heeft de B-staf samen met de junioren staf
groot onderhoud aan de kenau uitgevoerd, waarbij de gehele opbouw en romp boven de
waterlijn kaal is gehaald, waarbij de blauw-grijze verf naar voren kwam zoals de kenau
vroeger uitzag. Door de inzet van alle stafleden was de gehele vloot geheld en zeilklaar
voordat het zomerkamp kon plaats vinden.
In het najaar bestond het B-stafteam uit Jelle, Sanne, Vincent, Daan en Erwin. Dit team heeft
na de zomerstop het gehele terrein weer opgeschoond van al het onkruid en de ongewenste
begroeiing, daarnaast hebben zij een nieuw balkonhek geplaatst omdat deze aan vervanging
toe was. Omdat de vletten van de junioren en mini’s niet meer veilig te bereiken waren is er
ook een reparatie van de beschoeiing uitgevoerd over vijf strekkende meter, waarbij het
straatwerk hersteld is. Na het opruimen van de helling zijn de boten uit het water gehaald
waarna weer gestart kon worden met het reguliere onderhoud, omdat de A-stafteams dat
onder controle hadden kon de B-staf zich meer focussen op het pand. Zo is de gehele loods
opgeruimd door de B-staf. De laatste maand heeft de B-staf weinig activiteiten kunnen
uitvoeren vanwege de sluiting van de haven. Hopelijk kunnen we snel weer met zijn allen
aan de slag.
- De B-staf

