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Geachte gemeenteraadsleden van Heemstede,
U heeft wellicht in de afgelopen jaren kennis genomen van de nieuwe beschoeiing uitdaging van Nautische Jongeren
Vereniging de Haven, waarbij waarschijnlijk financiering, bedragen en percentages de boventoon voerden.
Maar het gaat natuurlijk niet om getallen, maar om mensen. De mensenkinderen die al decennialang op de Haven
leren om te gaan met zichzelf, elkaar, wind, water en hun materiaal 'de historische vloot'. Leren om te gaan met
geluk, tegenslag en veranderingen. En met het behoud van cultureel erfgoed.
De veranderingen in de maatschappij voor jongeren (de vrijwilligers van NJV de Haven) voor hun studie en inkomen,
en de verschuivingen in subsidiëring van maatschappelijke organisaties zijn op zich al voldoende uitdaging geweest
de afgelopen jaren.
Waar voor de vervanging van de vorige beschoeiing in 1988 nog op een ruimhartig meedenken en medefinanciering
(±70% over een periode van 5 jaar, zie de brief in de bijlage) door de gemeente Heemstede mocht worden
gerekend, is de huidige gemeentelijke bijdrage op 0 gesteld (Heemsteeds subsidiebeleid 2014-2019).
Bovendien blijken de kosten van een nieuwe beschoeiing, rekening houdend met inflatie en Gulden/Euro, meer dan
verdubbeld te zijn.
NJV de Haven en haar beheerstichting Zeeverkenners St Jozef hebben deze maatschappelijke en economische
veranderingen niet voorzien en waren niet in staat om een nieuwe beschoeiing te bekostigen toen de hoognodige
vervanging zich aandiende. Na meerdere jaren met vereende krachten van (oud)leden vol ingezet te hebben op
fondsenwerving, crowdfunding en daadkrachtige ondersteuning van plaatselijke filantropische organisaties, is een
uitvoering van de eerste fase van het beschoeiingsproject in zicht. De binnenhaven, waar de kwetsbare klassieke
houten vletten hun ligplaats hebben, wordt als eerste vervangen. De tweede fase, de kanaalzijde van de beschoeiing
en de steigers, is als laatste aan de beurt. Daarvoor worden nieuwe bronnen gezocht. In deze link kunt u meer
informatie vinden over het project: http://www.haventje.nl/fondsen1/
NJV de Haven is meer dan een zeeverkennersgroep. Vanuit de aard van haar bestaan richt zij zich op de ontwikkeling
van haar jeugdleden, het middel daarvoor is zeilen. En zij is daarin zeer succesvol. Zij biedt haar vaardigheden in het
CWO (Stichting Commissie Watersport Opleidingen) aan in de regio en is eigenaar van varend cultureel erfgoed.
Hierin wordt zij erkend door Het Historisch Bedrijfsvaartuig (https://www.lvbhb.nl) Kien, immaterieel erfgoed,
commissie Unesco (https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/4199/restauratie-van-overnaads-gebouwdehouten-vletten) en door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.
NJV de Haven heeft de ambitie en intentie om deze actieve cultuurparticipatie uit te breiden en breder toegankelijk
te maken met een duurzame ontwikkeling in de regio voor jong en oud. En daarmee haar rentmeesterschap van
deze unieke cultuur van erfgoedbehoud ook in te zetten voor erfgoed maken. En op termijn zelf de vletten te gaan
bouwen. Uitwisseling is tenslotte de kern van cultuur.
Het verzoek aan de gemeenteraad om redelijkheid en billijkheid, ligt uiteindelijk wel op het gebied van getallen en
waardering voor de rol van actieve jonge burgers die vrijwillig bijdragen aan de maatschappij en voor het behoud
van erfgoed historie. En het ondersteunen van NJV de Haven door de gemeente Heemstede. Een bijdrage van 70%
(=138.800 Euro) is niet meer van deze tijd, maar een algehele uitsluiting van gemeentelijke steun lijkt ook niet reëel.
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Bent u vandaag ook bereid om de maatschappelijke en culturele meerwaarde van NJV de Haven te erkennen en
daaropvolgend ook financieel te waarderen in de geest van drieëndertig jaar geleden? Voor een stevige en positieve
start van de financiering van de tweede fase die leidt tot afronding van het project?
Ziet u een mogelijkheid om voor 5 jaar 5000 Euro per jaar toe te zeggen, zodat de focus van de organisatie weer
verlegd kan worden van de beschoeiing naar de groei en culturele ambities van NJV de Haven?
Uiteraard bent u van harte welkom op de Haven om een en ander met eigen ogen te bekijken!
Met hartelijke groeten namens NJV de Haven,

Secretaris Stichting Zeeverkennersgroep St. Jozef.
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