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Activiteitenverslag 2018 

 

 

Scheepswerfje en onderhoud 

Over 2017 werd gemeld dat er toestemming was gevraagd en verkregen van de 

pachters/eigenaars van het terrein (respectievelijk dhr. Gorter en de provincie Fryslân) om op 

hun terrein te mogen werken aan het schip, onder een tijdelijke overkapping aldaar. Onder de 

bezielende leiding van twee enthousiaste ondernemers/vrijwilligers, de garnalenvisser Jan de 

Vries en zijn partner Alina van Putten (Sylsterwei 32 nabij het bovengenoemde terrein) is hier 

in 2018 hard gewerkt met een ploeg vrijwilligers om de aak vóór de Admiraliteitsdagen in 

Dokkum (jaarlijks begin september) klaar te hebben. En dat is gelukt! Het schip lag er als een 

plaatje bij tegenover het Museum Dokkum in het Grootdiep en talrijk waren de complimenten 

die de vrijwilligers kregen voor hun inzet en het resultaat. 

 

Onderhoudssubsidie  

Terwijl in het vorige verslag gemeld moest worden dat wij buiten de boot vielen met onze 

aanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns voor groot onderhoud, kan nu gemeld worden dat de 

hernieuwde aanvraag wel werd gehonoreerd. Deze bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns was 

groot € 10.750; het museum droeg zelf € 5.283 bij en de vrijwilligersuren konden 

gewaardeerd worden op 11.000 euro.  

 

Donateurs 

Het aantal donateurs daalde twee jaar geleden (in 2017) van 196 naar 176, hetgeen geweten 

werd aan een gebrek aan activiteiten en nieuwsbrieven. Aan activiteiten heeft het niet gelegen 

in 2018 met het gereedkomen van de grootscheepse opknapbeurt. Ook werd er een 

donateursdag georganiseerd die wat nieuwe donateurs opleverde.  

Daardoor bleef dat aantal, ondanks opnieuw opzeggingen in 2018, stabiel op 177.  

 

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dan 2018 een zeer goed jaar was voor de aak. De 

belangrijkste taken van het activiteitenplan 2019 werden bereikt. Alleen het in de vaart 

brengen van het schip na de restauratie kon nog niet verwezenlijkt worden omdat het 

vaarseizoen bij het schrijven van dit verslag nog niet was aangebroken.  

 

Belangrijke websites en telefoonnummers in dezer: 

alinavanputten@live.nl (Alina van Putten & Jan de Vries tel. 06 10028801) 

http://www.babbelaer.nl/ 

http://www.wl19.nl/ 

http://www.museummoddergat.nl/ (Jacob Bosma 0519-589454/293134) 

 

WL19 = registratienummer van de voormalige gemeente WestdongeradeeL. 
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