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Inleiding

De Stichting NDSM-Herleeft is sedert de oprichting (op 10 april 2013) ruim
2,5 jaar actief en ligt inmiddels aardig op koers. In het bestuur heeft geen
wijziging plaatsgevonden. De werkgroep is in het eerste halfjaar gegroeid
tot 11 actieve leden. Er zijn 2 bestuursvergaderingen en 9 werkgroep-vergaderingen gehouden. Het aantal betalende vrienden is gegroeid van 53 naar
65.
Het contact met de achterban (vrienden, donateurs en sponsors) is onderhouden d.m.v. 3 Nieuwsbrieven (in maart, juli en oktober) en het verzenden
van een kerst- & nieuwjaarskaart.
Onze stichting heeft op 10 september jl de ANBI-status gekregen en wel
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, waardoor bepaalde giften
voor de Belasting aftrekbaar zijn.
Er is een prijslijst met condities voor rondleidingen opgesteld die in het
nieuwe jaar zal worden gebruikt en gepubliceerd op de website.
Door Ruud van der Sluis werd 23 keer medewerking verleend aan diverse
instanties die informatie vroegen over de NDSM of een rondleiding kregen.
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DSA

De relatie met Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) is het afgelopen jaar verstevigd. Zo stelde DSA een archiefruimte op hun werf beschikbaar, vervulde
een bemiddelende rol en faciliteerde enkele transporten van modellen.
Er is regelmatig contact met de nieuwe managing director Flip van der Waal
en contactpersoon Frank Scheij (DSA). DSA zou ook graag zien dat “het Dok”
weer meer gaat leven bij de woonomgeving en mensen in de buurt. Bij de
opening van het Dokgebouw op 16 oktober heeft onze stichting medewerking verleend bij het samenstellen van een foto-expositie en uitleg bij de
rondleiding langs de foto’s. Als dank voor de DSA-support is namens onze
stichting een schilderij van de Shipdock-werf (nu DSA), gemaakt door de
maritiem schilder Fred Boom, als cadeau door Kees Jan Groen aan Flip van
der Waal overhandigd bij de opening van het verbouwde Dok-kantoor.

Interieur met het ms Oranje op het IJ
Foto; Johan Arp
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Damen Dokgebouw op de dag van de heropening
Foto: Johan Arp
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Stichting NDSM-werf

De Stichting NDSM-werf biedt ons vanaf de start onderdak in een Varianthal
(model Romneyloods). Hierin verzamelen en bewerken we wat van de werf
rest, ondersteund door hun mensen. De leiding van Stichting Beheer NDSMwerf Oost is per 1 oktober gewisseld van Anne Marie Hoogland naar Kim
Tuin. Het interieur van de Blauwdruk is verder ingericht met Lundia-stellingen, foto’s en memorabilia.
De heater/verwarming en Wifi werken weer naar behoren. We beschikken
o.a. over een koelkast en koffiebekers. De container aan de voorzijde van de
NDSM-werf is leeggehaald en bruikbaar materiaal zoals tafels zijn naar de
Blauwdruk overgebracht. De DSA archiefruimte is op 20-4 in gebruik genomen nadat deze geschilderd was door medewerkers van DSA.

Onze expositieruimte De Blauwdruk in de Romneyloods
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Druk bezig met het uitzoeken van de tekeningen
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Archiefmateriaal

Het archiefmateriaal onder de helling 4 bij Hèlene Min (mei) en Tom Wagenaar
(sept.) is in goed overleg met betrokkenen weggehaald en overgebracht
naar de Blauwdruk en/of container. Dit geldt eveneens voor ons materiaal
uit de container bij Sarah Payton. Het werfmateriaal bij Bart Stuart/Hanneke
de Munck wordt in de loop van 2016 vanonder helling 4 weggehaald.
Vrijwel alle archiefdozen, tekeningen, calques, ordners en afdrukken zijn
inmiddels opgeslagen in de Blauwdruk of in de archiefruimte DSA. Een deel
moet nog worden gedroogd, ontstoft, opnieuw verpakt en gesorteerd op
wel/niet bewaren. Het rubriceren van het materiaal moet nog plaatsvinden,
wel is een concept Excel-registratiesysteem ontworpen.

De ruimte onder helling 4
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Op de achtergrond een stellage vol met tekeningen van
allerlei schepen die later naar DSA gaan.
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Public Relations

Op PR gebied is een veelheid aan activiteiten gerealiseerd. In juni is een
Marketingplan opgesteld voor gerichte aandacht op o.a. het werven van
vrienden, donateurs en sponsors.
Er zijn stickers, flyers en 2 beachflags gedrukt. Er zijn witte polo’s en blauwe
sweaters met logo vervaardigd als bedrijfskleding voor bestuur en werkgroep. Ook voor vrienden en donateurs zijn T-shirts en caps vervaardigd.
De flyers zijn op grote schaal verspreid naar afzetpunten op de werf, in
de regio en tijdens Sail Amsterdam 2015. De website is geactualiseerd en
toont momenteel tal van artikelen en filmpjes.
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Aanmeldformulier
De vriendenbijdrage van minimaal € 25,- per jaar
heb ik overgemaakt op de rekening:
NL30 ABNA 0478 7615 62 t.n.v. Stichting NDSMHerleeft. Zodra mijn bijdrage binnen is, krijg ik
een bevestiging.

De geschiedenis van
de nautische industrie
herleeft in Amsterdam.

Voornaam:
Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Bereikbaarheid

Telefoon:

Openbaar vervoer

E-mail:

Bus 35, 391 en 394 van Centraal Station. Uitstappen
bij de halte Klaprozenweg. Dan nog maar 10 minuten
lopen.

Datum:

Met de pont.

Opmerking of toevoeging:

Wat is uw relatie met de NDSM:

Hierlangs afknippen

Geboortedatum:

Achter het Centraal Station kunt u ook de linker pont
nemen richting NDSM werf.
Auto
Voor de auto’s is er ruim parkeergelegenheid. Hou er
wel rekening mee dat dit betaald parkeren is.

ik ben regelmatig bezoeker
ik ben oud werknemer van:
ik ben geïntereseerd in:

Deze strook opsturen naar:
Stichting NDSM-Herleeft
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

T-shirt en cap

Informatie
Voor meer informatie kunt u via de volgende manieren
contact met ons opnemen;
Telefoon:
+31 (0)6 1082 4325 of +31 (0)6 2917 4310
E-mail:
info@stichting-ndsm-herleeft.nl
Internet
www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Vormgever: Ruud Slagboom

Handtekening:

Bezoekadres:
Stichting NDSM-Herleeft
TT. Neveritaweg 61
1033 AC Amsterdam

Te bezoeken, mits aangekondigd, op afspraak.

Onze flyer

De stichting heeft zich ook naar buiten gemanifesteerd o.a. door de
kranslegging op 4 mei bij het oorlogsmonument in Tuindorp-Oostzaan. Het
is de bedoeling dat dit een jaarlijkse traditie wordt. Er is een foto-expositie
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ingericht bij Pllek en medewerking verleend bij Sail Amsterdam 2015 (16-23
aug).
Door optredens in de media is de naamsbekendheid van onze stichting
toegenomen. Ruud van der Sluis verzorgt maandelijks een column van 100
woorden voor de IJ-Kantine en heeft een interview gegeven aan de Vrienden
van de Historie van de Vakbeweging (VHV), dat op hun website is geplaatst.
Ook verscheen een artikel in Het Parool, een radio-interview van Leo van der
Spek met Lokale Omroep Landsmeer (LOL); en een interview met Ruud van
der Sluis voor Radio 1 (KRO-NCRV) uitzending op 26 maart en Radio 5 op 6
mei (NCRV).
Door het vertonen van de EO-film “Geloof en een Hoop Liefde” op 11-11, met
o.a. Ruud van der Sluis en de historie van de NDSM, werd extra publiciteit
gegenereerd voor onze stichting.

Kranslegging op 4 mei 2015
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Opnamens voor de serie “Geloof en een Hoop Liefde
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Sail 2015

Tijdens Sail Amsterdam 2015 is voor bestuur, werkgroep en een aantal
vrienden een rondvaart met een GVB-veerboot georganiseerd door Coen
Bos, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Tijdens Sail werden diverse interessante contacten gelegd o.a. met de Stichting Anders J. Goedkoop, die ons
een tocht met hun sleepboot de “Anders J. Goedkoop” aanbood.
Bijzonder is het contact met Folkert J. Goedkoop, kleinzoon van Daniël
Goedkoop, voorheen directeur NSM, die een bezoek aan de Blauwdruk
bracht in combinatie met een rondleiding. Tevens heeft hij een aanzienlijk
bedrag gedoneerd. Wij zijn donateur geworden van de Stichting Anders J.
Goedkoop. Wij hebben via deze stichting het gedenkboek over de Arnhemse
Scheepbouw Maatschappij 1889-1978 “Het Kloppend Hart” aangekocht.

Op het bovendek van de Tanja. - Foto: Coen Bos
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NDSM-Herleeft gereed voor vertrek - Foto: Coen Bos
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Bijzondere verworven memorabilia

Door aandacht in de media en persoonlijke contacten zijn dit jaar enkele
bijzondere memorabilia verworven. Zoals Model N.D.S.M.-Stork 8 cylinder
dieselmotor type H.O.T.L.o, door speur- en bemiddelingswerk van Leo van
der Spek en Jack Stuifbergen (Via Nova-college te IJmuiden), Waterlijnmodel fregatklasse Hr. Ms. van Speijk (via drs. Homburg, conservator Marine
Museum Den Helder), het ms Mungo (via de heer L.M. Pietersen – voorheen
directeur van de Werf Ceuvel/Volharding). Verder nog een aquarel van de
Arendskerk, panoramafoto van de Oranje genomen varende ter hoogte van
de NDSM en herinneringsborden van de Kirkouk, ten tijde van de tewaterlating uitgereikt aan de doopster en echtgenoot.

M.S. Mungo werd in 1959/1960 bij de NDSM gebouwd met bouwnummer 502 als koelschip voor L’Armement L. Martin & Cie.
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Finaciële positie

De financiële positie van de stichting is verstevigd door een goede kostenbeheersing en toename van giften zowel in geld als in natura. De toekomst
ziet er hoopvol uit door zicht op een mogelijke definitieve locatie voor het
vestigen van een NDSM-Museum.
Onze stichting heeft op 10 september jl de ANBI-status gekregen en wel
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, waardoor bepaalde giften
voor de Belasting aftrekbaar zijn.

Het bestuur van de Stichting NDSM-Herleeft.
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
TT.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 493 1070

of

		

+31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)
+31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)

Postadres:
Postbus 37181
1030 AD Amsterdam
of
Ruud van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

info@stichting-ndsm-herleeft.nl
www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft

12

Nieuwsbrief

