Beste leden, ouders, convenantpartners, directies, groepsleiding en andere belangstellenden,
Namens het bestuur van het LOVT heet ik u van harte welkom op onze 41ste jaarvergadering op de
Merwede in Werkendam. Vanmorgen bent u allen warm ontvangen, waarvoor wij het team van de
Merwede willen bedanken. Het gezegde: de Merwede: een veilige thuishaven voor
schipperskinderen stralen jullie bij binnenkomst al uit. Dat geeft de bezoeker een fijn gevoel.
Vandaag is toch een andere dag dan de voorgaande jaarvergaderingen ….. Vandaag zullen een aantal
bestuursleden afscheid nemen en gelukkig mogen wij ook aspirant bestuursleden voorstellen. Ook ik
zal vandaag na 9 jaar mijn bestuurstaken neerleggen waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter. Dat is
best een vreemd gevoel, alles is voor het laatst ….
Bij de 1e jaarrede zat ik te zweten en te dubben voordat hij op papier stond. En toen kwam het
zenuwslopende voorlezen van de jaarrede. Vandaag de dag is dat proces eigenlijk niet veranderd ……
alleen het gevoel dat ik volgend jaar op mijn gemak in de zaal mag zitten en samen met u naar de
jaarrede van onze nieuwe voorzitter Patricia mag luisteren.
Door bezig te zijn met het goed overdragen van mijn taken binnen het bestuur heb ik veel nagedacht.
Er kwam telkens een herinnering terug aan een gebeurtenis in het leven van ons gezin. Dat een
symboliek weer geeft die centraal staat voor terug kijken, overdragen en vooruit kijken. Dit wil ik
graag met u delen.
Onze kinderen hebben bij hun afscheid een bronzen beeld van een rugzak gekregen van de directeur.
Dat beeld stond symbool voor de vaardigheden die zij meegekregen hadden. Met daarbij de wens
uitgesproken, dat zij in hun verdere leven altijd kunnen putten uit de rugzak met vaardigheden en
gevoelens.
Dat ontroerde mij ….. Het is zo’n mooie symboliek.
Iedereen krijgt bij de geboorte een rugzak, waarbij iedereen die je tegenkomt iets in die rugzak stopt.
Af en toe sta je even stil om te kijken of de rugzak nog te dragen is. Of er dingen uit kunnen of
moeten en het belangrijkste: wat is belangrijk genoeg om er in te kunnen blijven zitten.
Ik zie het LOVT ook als een rugzak.
In die rugzak hebben de afgelopen 41 jaar bestuursleden hun kennis, visie en ervaringen gestopt met
het doel goede huisvesting en scholing voor schippers-, kermis- en circuskinderen te waarborgen. En
dit door te geven aan de opvolgende bestuursleden. Elke keer wordt gekeken of wat er in de rugzak
zit nog steeds actueel is of dat er soms iets uit kan.
Dit bracht mijn gedachten bij het eigenen van een rugzak. Dan valt op dat de rugzak zich buiten het
zichtveld van de drager bevindt. De drager kan dus niet zien wat er in de rugzak wordt gestopt. Dan is
het een verrassing wat er in de rugzak te vinden is.
Ook kan een rugzak klemmen en tot een grote last zijn. Dit kan gebeuren als het pad van de
wandelaar ruig is. Wanneer er putten en andere oneffenheden op de weg zijn, is de rugzak eerder
een last dan een gemak.
In de achterliggende jaren heeft de rugzak van het LOVT best wel eens gekneld en was hij zwaar.
Dit bracht mij ertoe om eens te kijken wat het was dat de rugzak zo zwaar maakte. Bij het openen
was er ogenschijnlijk niets wat naar mijn mening de zwaarte kon veroorzaken. Toch wilde ik het
weten….en zocht verder.
Totdat ik op de bodem van de tas de oorzaak vond.
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Daar lag verankerd de verantwoordelijkheid voor de kinderen.
Ik werd daar stil van en voelde de onbekwaamheid van binnen tot het werk wat ik vond op de bodem
van de tas.
Mijmerend zat ik daar met mijn ogen op de tas gericht. Wat wordt een mens dan klein. Zoveel
kinderen aan onze zorgen toevertrouwd.
Achterom kijkend moest ik bekennen dat het mij te weinig had bezig gehouden. Vooruit kijkend wist
ik niet hoe het moest.
Onder de indruk van het gewicht van de taak die op de schouders lag, stond ik op en deed de zak
weer op mijn rug. Vervolgend de weg die voor mij lag, keek ik naar links en rechts. Toen zag ik dat ik
de tas niet alleen droeg. Naast mij waren mijn medebestuursleden, die ik niet eerder had opgemerkt.
Denkend aan de zware taak, waren mijn gedachten aan hén voorbij gegaan.
Nu ik beter oplette, zag ik de bemoedigende blikken in hun ogen. Ook zíj waren onder de indruk van
de inhoud van de tas. Het was mij ontgaan, maar over de schouders hadden ze meegekeken.
Met elkaar vervolgden wij onze weg. Ieder met zijn of haar eigen gedachten en gaven. Soms heel
verschillend in opvatting, verschillend in tempo, verschillend in taken, maar één in het dragen van de
verantwoordelijkheid. En ons afvragend, hoe zulke verschillende mensen één kunnen zijn, kwam als
vanzelf het aloude refrein naar boven: Het kind is wat ons bindt. Hierin ligt de kracht van het LOVT.
Deze rugzak evenwichtig blijven dragen ongeacht wie op dat moment de rugzak draagt. Want
gezamenlijk als bestuur, kunnen wij dat gewicht dragen.
Het klinkt nu heel zwaar, maar in de rugzak zitten ook herinneringen aan heel veel humor en gelach.
Het plezier dat je kunt putten uit een gezamenlijke doel.
Ik wil graag mijn dank uitspreken aan de partners van mijn collega’s. Dat mijn collega’s en ikzelf onze
inzet kunnen geven, hebben wij voor een belangrijk deel aan hen te danken. Zonder de steun van
onze partners Leo, Ria, Ingeborg, Daniëlle, Anita, Ronnie, Arie en Frank hadden wij ons werk niet
kunnen doen. Zij staan achter ons en zijn ons klankbord. Remmen ons af waar nodig en zorgen
ervoor dat wij ons werk kunnen doen.
Mijn eigen partner Leo heeft de laatste jaren ontelbare keren de jaarrede in concept vorm moeten
aanhoren vanwege mijn neiging om de sneltrein te nemen als ik zenuwachtig ben of heeft een
kritisch oog moeten laten gaan over een brief ect. En dan de keren dat het eten iets later op tafel
kwam of in een iets andere kleur dan gebruikelijk. Ja, ik bedoel verpietert of aangebrand omdat dat
telefoontje toch echt even afgehandeld moest worden. Gelukkig voor hem, zal dat hopelijk vanaf nu
beter gaan.
Zonder de steun van onze partners hadden wij de rugzak LOVT niet kunnen vullen met kennis,
ervaring en visie.
Ook binnen de internaten, gezinshuizen en scholen krijgt een kind vaardigheden of gevoelens om in
de rugzak te stoppen met de hoop dat deze vaardigheden het kind tot een evenwichtige zelfstandige
volwassene kan laten opgroeien.
Indirect werken ook onze convenantpartners mee aan de toekomst van “onze” kinderen. Ieder op
zijn eigen vakgebied. Elk vakgebied is op zijn of haar eigen terrein voor een gedeelte
verantwoordelijk, maar als die vaardigheden samen komen, dan kunnen wij gezamenlijk trots zijn op
dat kind, dat kan uitgroeien tot een goed evenwichtig mens in onze samenleving.
Daar mogen wij met elkaar zeer trots op zijn.

2

Ik las een gedicht dat mijn gedachten mooi weer gaf.
Ieder mens draagt in het leven een onzichtbare rugzak mee
bergt daarin vreugde en zorgen … verzameling van wel en wee
soms is de rugzak zwaar …. een ander moment vederlicht
dan blijft er ruimte over ….. maar dikwijls kan hij niet meer dicht
...kijk in een verloren uurtje de inhoud nog eens door
dan kan er iets verdwijnen wat zijn waarde reeds verloor
langzaam wordt de rugzak lichter …. de levensreis gaat voorbij
en bij het naderen van de avond werp je een deel last opzij
maar er is nog zoveel waarde wat je koestert en graag behoud
soms kleinigheden …. herinneringen van goud
zo dragen we ieder onze eigen rugzak mee …. niemand die hem overneemt
je hoeft dus niet te vrezen dat hij ooit wordt ontvreemd
Het afgelopen jaar hebben wij weer mooie en trieste berichten gekregen. Geboorten van kinderen
bij onze leden, ziektes die overwonnen zijn en het 25 jarige dienstjubileum van Cees Bregman van de
Eben-Haëzer.
Naast deze mooie berichten raken de trieste berichten ons zeer. Wij hebben het afgelopen jaar
meegeleefd met Marianne Rutte, voormalig directeur van de Singel, mevrouw van der Klei van de
Amigos en Roland Kortenhorst van de BLN. Wij blijven hopen en bidden voor hen.
Helaas zijn ons ook mensen ontvallen. Wij zijn met onze gedachten bij de families van mevrouw Gea
van der Molen, oud bestuurslid van het LOVT, familie Klein en de familie Weekhout.
Niet alle trieste berichten bereiken ons, veel meer mensen zitten in deze donkere periode met hun
zorgen en verdriet, waar wellicht niemand vanaf weet. Ook aan hen denken wij. Ik wil u vragen te
gaan staan en een moment van stilte in acht te nemen om deze mensen te gedenken.
Dank u wel.
Dames en heren,
Ik zou nu graag het afgelopen jaar met u doornemen.

Censis
In het begin van dit jaar zijn Limena en de Merwede gefuseerd. Zij gaan verder onder de naam
Limena met locaties in Dordrecht, Krimpen en Werkendam met de heer Wichard van Vliet als
algemeen directeur. De locatie-directeur van de Merwede is Fijke Mulder en Cees Bregman is locatiedirecteur van de Eben-Haëzer.
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Nu de fusie binnen Limena gereed is, worden ook de zetels binnen het Censis opnieuw bekeken. Dat
proces is nog gaande. Wel heeft Sjak Klein in februari aangegeven zijn zetel in juni te willen terug
geven aan het LOVT. Daar er nog niets bekend is over de zetelverdeling, zullen Lisette Booy en Dick
van Weelden samen de ouderzetels beheren. Sjak Klein heeft in juni afscheid genomen binnen het
Censis. Wij zullen Sjak Klein in deze vergadering bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Wel is er met het oog op de toekomst een profiel opgesteld voor een nieuwe afgevaardigde vanuit
het LOVT naar het Censis. Dit profiel ligt ter inzage bij het Censis op de aankomende vergadering.

SRS
Afgelopen januari heeft de heer Jan Roest afscheid genomen als directeur van de SRS. Zijn opvolger is
mevrouw Nora Booij. Wij hopen met mevrouw Booij net zo’n goede relatie te onderhouden als met
meneer Roest.
Helaas zijn wij niet in de gelegenheid geweest om persoonlijk afscheid te nemen van meneer Roest
tijdens zijn afscheidsreceptie in verband met problemen met de post. Dit betreuren wij zeer. Reinder
ter Steege heeft gelukkig nog wel telefonisch contact met de heer Roest gehad om onze
afscheidswensen over te brengen. Tijdens de vorige jaarvergadering heeft u reeds afscheid kunnen
nemen van meneer Roest.
Vandaag is mevrouw Nora Booij bij onze vergadering aanwezig. Zij zal straks bij de behandeling van
de werkgroep u meer vertellen over de SRS.

LOVK
De relatie tussen de LOVK en het LOVT is zeer goed. Verschillende malen per jaar hebben wij overleg
met elkaar gehad, onder andere tijdens het bestuurlijk overleg afgelopen maart of bij het bemannen
van onze gezamenlijke stand op de beurs in Gorinchem afgelopen mei.
Uiteraard waren wij ook aanwezig bij de opening van het nieuwe pand van de LOVK aan het
Papeterspad nummer 5 in Dordrecht. De mooie nieuwe ruimte met kantoren, vergaderruimte en
doorloop naar het schoolplein en de lokalen.
Op 2 november is de LOVK een pilot gestart met locatie ‘t Zwaantje in Werkendam op Internaat de
Merwede. Uw kinderen zijn van harte welkom vrijdags van 9 uur tot 15.00 uur. Het gegeven
onderwijs wordt op dezelfde wijze aangeboden als op alle ligplaatsscholen van de LOVK.
Vandaag is mevrouw Anita van Laren bij onze vergadering aanwezig en zij zal u straks bij de
behandeling van de werkgroepen meer vertellen van de LOVK in het komende jaar.

KSCC
Het afgelopen jaar zijn er verschillende contactmomenten met Aalmoezenier van Welzenes geweest.
De Aalmoezenier is zeer betrokken bij de scheepvaart, kermis en het circus.
U begrijpt dat onze contact met de Aalmoezenier zeer waardevol is.
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BSOS
Afgelopen jaar zijn er 2 contact momenten met de BSOS geweest. Bij de ALV van de BSOS in april en
bij het bestuurlijk overleg in mei.
Uit dit bestuurlijk overleg zijn een aantal vragen naar voren gekomen. Het BSOS ziet de relatie tussen
de BSOS-scholen en de internaten verwateren. In principe moeten de scholen en de internaten
onderling contact houden, maar dat loopt uit elkaar. Het LOVT wordt gevraagd dit onder de
aandacht te brengen bij de ouders. De beste zorg voor het kind is de driehoeksverhouding, ouders –
internaat – school.
In Krimpen is dit probleem opgepakt door de school af en toe uit te nodigen om bij de OC van het
internaat aan te schuiven zodat de lijnen kort blijven bij alle partijen. Oa wordt besproken hoe
schippersvriendelijk om te gaan met vrije dagen.
Tevens vraagt de BSOS aan de ouders om bij de eigen BSOS-scholen navraag te doen naar de
besteding van de schipperskinderengelden. En hoe wordt het protocol schipperskinderen op de
eigen school ingevuld.
Straks bij de behandeling van de werkgroepen zal Anita van Laren, bestuurslid van de BSOS u meer
vertellen over de BSOS.

BLN
De banden met de BLN zijn goed. Op diverse contact momenten hebben wij overleg met elkaar. Bv
tijdens de bestuursvergadering van het algemeen bestuur, het congres of als wij snel aanschuiven bij
goed bericht voor de sector, de verlenging van de subsidieregeling opvang aan kinderen van ouders
met een trekkend/varend bestaan. Omdat de banden zo goed zijn, mochten wij even inbreken in de
algemene bestuursvergadering om het nieuws persoonlijk te komen vertellen. Wat wel een kers op
de taart is uiteraard.
Tevens zijn wij bij het afscheid van mevrouw Hester Duursema geweest. En hebben wij reeds een
gesprek gehad met haar opvolger de heer Co Abercrombie.
In mei gaf de heer Roland Kortenhorst aan zich in september niet meer verkiesbaar te stellen voor
een nieuw termijn als voorzitter van de BLN.
Tevens hebben wij een goed contact met mevrouw Willeke van Veen. Zij neemt de belangen van het
LOVT waar in de vergaderingen van de werkgroep sociaal en onderwijs.
Vandaag is Willeke van Veen aanwezig en zal zij u meer vertellen over de BLN bij de behandeling van
de werkgroepen.

Oudercontactfunctionaris
Vandaag kan de oudercontactfunctionaris Jenny Klein-Seine niet aanwezig zijn bij onze vergadering.
Uiteraard hebben wij wel contact gehad en kunnen wij u wat van haar werkzaamheden vertellen.
Binnen de Meander-organisatie volgen de veranderingen elkaar snel op. Mevrouw Suzanne de
Ridder is aangenomen als bestuurssecretaris en tevens stuurt zij de beleidsmedewerkers binnen
Meander aan.
Het kinderaantal loopt snel terug. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de internaten. Sommige
internaten hebben met krimp te maken, waardoor er maatregelen genomen moeten worden.
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Personeel moet soms afvloeien. Groepen worden samengevoegd. Kortom een roerige tijd voor zowel
kinderen, ouders en personeel. Men vraagt zich af hoe het nu verder moet. Deze materie zal de
komende tijd de nodige aandacht vragen. Belangrijk is het om op tijd te informeren en te
communiceren.
Tevens blijft de sociale media een aandachtspunt. De gevolgen kunnen groot zijn.
Jenny ervaart het werk nog steeds als uitdagend en leerzaam. Het is mooi om mensen te kunnen
helpen.
Schroom niet om te bellen wanneer u een steuntje in de rug kunt gebruiken. Alleen een luisterend
oor kan soms ook al voldoende zijn.

Steunpunt Binnenvaart
Het LOVT heeft ook goede banden met het Steunpunt. Waar nodig weet mevrouw Lilian van Hiele
ons te vinden. Wij stellen de goede relatie zeer op prijs.
Vandaag probeert later in de vergadering Lilian van Hiele bij de vergadering aan te schuiven. Hopelijk
kan zij u dan meer vertellen over het Steunpunt bij de behandeling van de werkgroepen.

LOVT
Aftreden en aspirant leden
Het afgelopen jaar heeft in teken van de bestuurswisselingen gestaan. Er treden vandaag 4
bestuursleden af. Te weten Dick van Weelden, Marjo Overbeeke, Reinder ter Steege en ikzelf.
Reeds eerder dit jaar heeft Linda Noordwijk aangegeven om persoonlijke reden af te treden. Het
bestuur heeft eerder afscheid genomen van Linda.
Gelukkig hebben wij u al kunnen melden dat 4 aspirant bestuursleden zich aangemeld hebben. In de
Mailinfo van afgelopen oktober hebben zij zich aan u voorgesteld.
Johan Oosse van de Battenoord, zijn kinderen zitten op de Eben-Haëzer in Dordrecht, Corné Kuup
van de Alegro, zijn kinderen zitten op de Merwede in Werkendam, Adri Romijn van de Alm, haar
kinderen zitten op Prinses Margriet in Zwolle en Annemarie Vermeeren van de Estero en haar
kinderen zitten op het Julia in Zwijndrecht.
Later in de vergadering zal ik u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van deze aspirant leden.
Vandaag aan het einde van de vergadering zal Patricia Rutjes de voorzittersfunctie met de daarbij
behorende voorzittershamer van mij overnemen.
Zij zal vanaf dan uw voorzitter zijn.
Patricia is reeds 4 jaar een betrokken bestuurslid en heeft de drive om het LOVT mee te nemen in de
komende jaren.
Zij is een waardige opvolger, waar het bestuur zijn vertrouwen over uitgesproken heeft.
Gezamenlijk met het bestuur en onze convenantpartners zal Patricia de LOVT-rugzak dragen.
Subsidieregeling
Het afgelopen jaar is druk jaar geweest met betrekking tot de subsidie.
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In november vorig jaar kregen wij het bericht dat de subsidie niet verlengd zou worden met de
gevraagde 4 jaar, maar met 1 jaar. Dit betekende dat het bestuur hard aan het werk moest.
Uit het Rapport Berenschot uit 2016 stond de vraag met betrekking tot de financieringsmodaliteiten
nog open. Dit onderwerp mocht niet zomaar ter zijde geschoven worden.
Het afgelopen voorjaar stond in het teken van de vergaderingen met de sector en het ministerie van
VWS. De uitkomst van die vergaderingen kent u ondertussen al. Met veel voldoening konden wij u op
14 juli berichten dat de verlenging van de subsidieregeling opvang van kinderen van ouders met een
trekkend/varend bestaan tot 31 december 2021 een feit was met de publicatie van de regeling in de
Staatscourant.
Deze regeling werd verlengd op voorwaarde van een gelijktijdig parallelonderzoek naar de
financieringsmodaliteiten.
Momenteel zijn wij als sector hierover reeds met het ministerie in overleg.
Naar aanleiding van het dalende kinderaantal, heeft het LOVT zorgen hierover met de sector en het
ministerie gedeeld. De zorg die wij geuit hebben betreft het blijven handhaven van de kwaliteit van
de zorg voor “onze” kinderen.
Ook tijdens een dalend kinderaantal zal de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moeten zijn conform
de geldende normen afgesproken in het verleden. Gelukkig kunnen wij u melden dat de sector en
het ministerie onze zorg hierin delen en zich hier ook uiterst zorgvuldig mee bezig zullen houden. Wij
vragen alle ouders deze zorg ook ter sprake te brengen bij uw oudervertegenwoordiging op
internaatniveau.
Uiteraard blijft dit een punt van aandacht bij het bestuur van het LOVT.
Beurs
Ook in 2019 kunt u ons terug vinden op de beurs Maritime Industry in Gorinchem.
In verband met een vernieuwde vloerindeling zult u ons niet meer op onze vertrouwde plek aan het
hoofdgangpad terug vinden.
Wel kunnen wij een tipje van de sluier oplichten. Reeds jaren praten wij met onze partners over een
gezamenlijk plein. En nu is dat een feit. De plek en de partners zijn bekend, nu nog gezamenlijk
brainstormen over de invulling van “ons” eiland. Hopelijk mogen wij u weer op onze nieuwe stand
ontvangen. De binnenvaartorganisatie bij elkaar; Elkaar versterkend voor “onze” leden.
AVG
Ook het LOVT moet sinds 25 mei voldoen aan de AVG-wet. Maarten Peggeman heeft zich hierin
verdiept en hierna gehandeld. Alle bestuursleden hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend.
Alle uitgaande post gaat via gegevensfunctionaris Maarten Peggeman in verband met de
privacywetgeving.
Nieuwe bestuursleden
Het klinkt misschien vreemd om vandaag aan u te vragen om u kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie bij het LOVT. Nu vandaag 4 bestuursleden aftreden en gelukkig ook 4 aspirant
bestuursleden zich aan u voorstellen.
Volgend jaar zal Maarten Peggeman zijn functie neerleggen na 3 bestuurstermijnen van 3 jaar. Het
jaar erna zal Stella Jägers ook haar functie om die reden neerleggen.
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Vandaar onze vraag voor nieuwe bestuursleden. Dit houdt in dat wij, om onze wenslijst nog een
keertje te benoemen, hopen dat een vader en een moeder van zowel Limena en Meander bereid zijn
om zich kandidaat te stellen.
Mocht u meer informatie willen over een bestuursfunctie bij het LOVT, dan kunt u met uw vragen
terecht bij mijn collega’s. Uiteraard mag u ook een bestuursvergadering meelopen. Onze
vergaderingen worden gehouden op de Eben-Haëzer in Dordrecht. Het zijn 4 bestuursvergaderingen
en een jaarvergadering per jaar.
Normaal gesproken sla ik nu een brug naar het thema van het middag gedeelte.
Zoals u gelezen heeft zal er vandaag geen thema zijn. Dit in verband met het afscheid van diverse
bestuursleden en hopelijk, met uw goedkeuring, de aanstelling van nieuwe bestuursleden.
Uiteraard betekend dit niet dat u geen thema’s meer van ons kunt verwachten in de komende jaren.
Het is een bewuste keuze voor dit jaar met de vele wisselingen. Dit jaar willen wij, het bestuur van
het LOVT, een mooi afscheid geven aan de aftredende bestuursleden en afgevaardigden en om u
kennis te laten maken met de hopelijk nieuwe bestuursleden.
Graag zou ik nu overgaan tot de vergadering.
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