Goedendag ouders, directeuren, locatiemanagers, medewerkers van de locaties, gesprekspartners en
andere belangstellenden.
Onze 43ste jaarvergadering is anders dan anders. Ik had u graag persoonlijk willen begroeten op het
internaat te Zwolle waar we dit jaar onze vergadering wilden houden. Maar het Covid-19 virus heeft
roet in het eten gegooid. Het LOVT bestuur heeft daarom gekozen voor een digitale versie van onze
jaarvergadering. Geen gemakkelijke keuze kan ik u zeggen maar wel de meest veilige. Op deze
manier kunt u op de bank, in de stuurhut of aan de keukentafel op een tijdstip dat het u uitkomt de
jaarvergadering doornemen. Eerder heeft u van ons alle bescheiden doorgestuurd gekregen. De
vragen die daaruit zijn voortgekomen leest u verderop.
Het schooljaar 2019/2020 staat in het teken van het Corona virus. Een jaar wat we niet snel zullen
vergeten. In maart gaan we naar een intelligente lockdown. De scholen gaan dicht waarop de
internaten ook sluiten. We zitten samen met de kinderen aan boord of thuis. Er wordt onderwijs op
afstand gegeven. Van vakantie is zeker geen sprake. Ouders zijn druk met lesgeven daar waar nodig is
en in huis of aan boord is het af en toe zoeken naar een vrij plaatsje. Doordat we eerder onze
jongsten via het LOVK les hebben gegeven, voelt het snel vertrouwd om aan de tafel te zitten en hulp
te bieden. Andersom legt de jeugd hun ouders uit hoe wij met Teams of Zoom moeten werken want
er zijn steeds vaker bijeenkomsten via de computer, tablet of telefoon. En in de loop van de weken,
maanden merken we meer en meer wat we allemaal gaan missen dit schooljaar.
Eind maart krijgen de examenkandidaten te horen dat het landelijk examen niet door gaat dit jaar.
Wel worden de schoolexamens afgerond. Maar helaas voor de jongeren geen examenfeesten.
Diploma uitreikingen zijn in aangepaste vorm. Het verlaten van de basisschool is een hele stap voor
veel 8ste groepers en daar hoort een musical bij. Het samenkomen mag niet en zo proberen scholen
een andere invulling te geven aan deze mijlpaal. De kleuters van het LOVK op het Zwanenjong
hebben een mooi afscheid gehad, maar dit jaar met minder ouders erbij. Het samen op kamp gaan
met school, met de sportclub of met de groep op het internaat: helaas zit het er dit jaar niet in. De
berenjacht op de schepen geeft de corona tijd aan boord nog wat plezier.
De medewerkers van de verschillende locaties hebben niet stil gezeten. Ze hadden regelmatig
contact met ouders en de kinderen, deden klussen op en rondom het internaat en sommige waren
zo creatief om een filmpje te maken.
Dan na 8 weken mogen de basisschoolkinderen weer naar school, wat is het fijn om weer lopend of
op de fiets naar school te kunnen. De deuren van internaten en leefgroephuizen staan weer open,
maar wel met beperkingen. Op papier zijn de maatregels te begrijpen, we moeten nu eenmaal
samen het virus onder controle krijgen, maar in de praktijk is het soms pijnlijk en verdrietig om de
kinderen na zo’n lange tijd aan boord te hebben gehad, afscheid van ze moeten nemen. Na 11 weken
mag de VO jeugd ook naar school.
Tijdens de maanden dat de scholen en locaties dicht waren, zijn er verschillende vragen
binnengekomen over de betaalde ouderbijdrage. Deze vraag kwam vooral uit de kermiswereld. Deze
groep is extra hard getroffen in deze tijd doordat alle evenementen zijn afgelast. Dit heeft er toe
geleid dat Limena, Meander en LOVT op 21 juli een brief heeft verstuurd over de restitutie
ouderbijdrage. Inmiddels zijn deze bedragen verrekend met de factuur die u heeft ontvangen in
september.

We bezoeken graag de algemene leden vergaderingen of bijeenkomsten van onze samenwerkende
organisaties, maar afgelopen jaar werden er veel strepen gezet in onze agenda’s. Jammer, want door
te kunnen netwerken houden we onze contacten. De contacten halen we graag aan op de beurs
Maritime Industry te Gorinchem. Zoals iedereen weet is deze tot twee keer toe gecanceld. Op 18,19
en 20 mei 2021 hopen we u te mogen begroeten in Gorinchem. Net voor de lockdown hebben we
nog een bestuurlijk overleg gehad met LOVK en BSOS. Anita van Laren van LOVK was trots te melden
dat het nieuwe leerlingvolgsysteem RADAR bijna is afgerond. Marian Gast van BSOS gaf aan dat het
goed loopt maar onzeker is hoe lang het bestuur nog gelden/vergoedingen blijft ontvangen.
Vorig jaar in november zijn twee bestuursleden aanwezig geweest bij de Rondetafel Bijeenkomst in
Zwijndrecht. In juni kregen we bericht dat het gelukt is Steunpunt Binnenvaart onafhankelijk voort te
zetten. Na bemiddeling door brancheorganisatie BLN-Koninklijke Schuttevaer hebben diverse
fondsen, stichtingen en bedrijven in en om de binnenvaart intentieverklaringen getekend om het
Steunpunt in ieder geval weer vijf jaar in de lucht te houden. Per 1 september heeft Jikke Terwisga de
taak als coördinator van Lilian van Hiele overgenomen. Verderop stelt Jikke zich voor. Lilian was
veelal aanwezig op de jaarvergaderingen van het LOVT. Ze nam graag haar spreektijd. Kort maar
krachtig, misschien niet altijd positief maar daarmee hield ze ons wel op de hoogte over de
problematiek die er speelde op alle gebieden binnen de binnenvaartbranche. Ze heeft voor een
goede opvolger gezorgd en voor het LOVT geen onbekende naam. Jikke is namelijk ook voorzitter
geweest van het LOVT. Lilian heeft namens het bestuur een cadeaubon opgestuurd gekregen.
Het bestuur is in november met drie nieuwe leden begonnen, in totaal zijn we met negen leden.
Binnen het bestuur weet iedereen zijn taken. Ieder houdt contact met zijn of haar gesprekspartner.
Er wordt gebeld en gemaild om alle informatie bijeen te krijgen. Verderop kunt u van de
verschillende organisaties hun verslag lezen van het afgelopen schooljaar. We hebben vier
bestuursvergaderingen gehad. Waar we onszelf begin december al zeer modern vonden om met een
lid via Skype te vergaderen, bleek later in het jaar het heel effectief te zijn. Begin juli heeft Diana
Sakko besloten haar taken neer te leggen. Ze had te weinig binding met het werk binnen het bestuur,
ze heeft ons wel inzicht en ideeën meegegeven. Deze nemen wij van harte mee. Stella Jägers neemt
afscheid na negen jaar het LOVT bestuur te hebben versterkt, waarvan acht jaar penningmeester. De
balans en de begroting zijn nog van haar hand maar na de jaarvergadering draagt ze haar taak over
aan Corné Theunissen.
Stella is met haar kasboeken in de speedboot gestapt en op bezoek geweest bij Suzanne Goudriaan
en bij Jeroen Oosse in Neuss. Beide hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Als dank hebben
ze iets lekkers ontvangen.
Onze notulist Miep van Elzelingen wil na vijf en half jaar meer gaan genieten van de lange
weekenden met haar man. In haar plaats hebben we Karin van Dongen bereid gevonden om onze
vergaderingen te notuleren. Later in dit schrijven vind u een korte impressie van het afscheid van
Stella en Miep.
In juli begint de zomervakantie voor alle drie de districten. Misschien op vakantie geweest in eigen
land, net over de grens met haar landelijke maatregels of toch met het vliegtuig op pad gegaan.
Iedereen zal de vakantie anders hebben beleefd.
Op dit punt wil ik stil staan bij de families Heuvelman. Door een zwemongeluk komt hun zoon/vriend
om het leven. Benjamin had net afscheid genomen van het internaat de Driemaster in Krimpen aan
de IJssel. Onze gedachten gaan uit naar de getroffen families en wensen iedereen veel sterkte.

Van de beide clusters kunnen we u het volgende vertellen. Na een periode van bijna 10 jaar nam
directeur Fijke Mulder per 1 mei afscheid van de Merwede in Werkendam. Hij heeft een andere baan
als directeur bij Vereniging Helpende Handen in Woerden. Martijn Stolk is op dit moment de
locatiemanager in Werkendam. In het bestuur heeft Wim van Utrecht zijn adviserende functie
neergelegd en heeft Johannes Veldman een bestuurlijke functie gekregen.
In november vorig jaar krijgen de ouders van de Meanderlocaties een schrijven dat Xander Bezuijen
niet langer als bestuurder werkzaam zal zijn. Het afgelopen jaar heeft Meander-Prokino bestuurlijk
veel veranderingen doorgemaakt. Het LOC, de landelijke oudercommissie van de internaten, is hier
nauw bij betrokken geweest. Bestuursleden van het LOVT hebben kennis gemaakt met Renate Litjens
en John van de Starre, beide interim-directeuren van stichting Meander-Prokino. In de loop van het
jaar is de gehele Raad van Toezicht vernieuwd. Binnenkort gaat de stichting op zoek naar een
bestuurder. Inmiddels is er een stuurgroep opgericht waarin van iedere locatie een ouder
plaatsneemt. Zij zullen samen met een onafhankelijke voorzitter de toekomstvisie van de
internaten/leefgroephuizen bespreken.
Het contact met het ministerie is minimaal geweest in het afgelopen schooljaar. Onze vaste
aanspreekpunt was langere tijd niet aanwezig. Het aantal kinderen ná de teldatum 15 september is
bij Limena 281, bij Meander 229. Totaal 510 schippers- en kermiskinderen.
Ondanks deze bijzondere manier van vergaderen, vertrouwen wij op uw begrip voor dit besluit.
Blijf gezond.
Patricia Rutjes
Voorzitter LOVT bestuur

