
 

De FONV herrijst!  
 

 

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De FONV was de laatste tijd niet erg gelukkig 

met zichzelf. We bereikten nauwelijks concrete resultaten en in projecten zat te weinig voortgang. 

De sfeer werd kribbig en negatief. Sommigen raakten teleurgesteld en haakten af. We leken wel 

een stuurloos schip op drift. Dat moest dus anders! De FONV heeft zichzelf eens eerlijk onder het 

vergrootglas gelegd en een spiegel laten voorhouden. En met resultaat!  

 

We lanceerden begin 2015 Scheepspost, de nieuwe e-mailnieuwsbrief voor het Varend Erfgoed. 

Scheepspost staat boordevol informatie over varend erfgoed en je kunt ook zelf nieuws melden. Geef 

jezelf op als lid en je krijgt Scheepspost wekelijks in je mailbox. Kijk op http://www.scheepspost.info/ 

en klik op "Aanmelden Scheepspost".  

 

Tijdens de HISWA Klassiek 2015 krijgen de veertien Nederlandse behoudsorganisaties aangesloten bij 

de FONV weer een prominente plaats. En terecht, want gezamenlijk dragen wij het enorme aantal 

historische schepen dat onze wateren siert. Op donderdagavond 12 maart staat de Leugenbank, het 

centrale podium voor interviews, lezingen en muziek, in het teken van de koepel die alle schepen, 

kennis en kunde bundelt. Thema van deze FONV-avond is: De toekomst van ons Varend Erfgoed en de 

rol van de FONV hierin. Ter afsluiting vieren we een klein feestje. De FONV presenteert op deze avond 

een heuse primeur! Wat dat zal zijn? Kom op 12 maart 's avonds naar de HISWA Klassiek en je weet 

het. Leden van alle behoudsorganisaties kunnen een FONV kortingskaart krijgen via hun organisatie.  

 

Het is ons nog altijd niet gelukt om inzichtelijk te maken hoeveel en wat voor soorten historische 

schepen we nu eigenlijk nog hebben weten te behouden! Dat maakt ons ongeloofwaardig en dit kan 

zo niet langer. En dat terwijl er een schat aan gegevens ligt opgeslagen in het NRVM en de registers 

van de diverse behoudsorganisaties. Die zijn echter veelal niet toegankelijk. Dat is doodzonde!  

Binnen enkele maanden zorgen we dat de gegevens over onze unieke vloot in een Register Varend 

Erfgoed via een nieuwe website vrij toegankelijk en voor iedereen inzichtelijk zijn! Doe mee en lever 

je scheepsgegevens aan, want onbekend maakt onbemind. Dus daarom: laat je kennen!  

 

Tijdens Sail Amsterdam van 19 t/m 23 augustus (https://www.sail.nl/schepen/varend-erfgoed) zullen 

ruim 500 schepen van het Varend Erfgoed aanwezig zijn. Amsterdam verandert in een nautisch 

spektakel van wereldformaat. Sail Amsterdam 2015 lijkt de editie van 2010 te overtreffen. Vanuit de 

FONV doen vertegenwoordigers van de behoudsorganisaties mee aan de voorbereidingen van de 

deelname van het Varend Erfgoed aan Sail Amsterdam. Zij regelen de aanbrengtochten, de 

vlootschouw en de inschrijvingen van de deelnemende schepen.  

 

In juni 2015 vindt het eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Congres plaats. De initiatiefnemers zijn de 

stichting Mobiele Collectie Nederland, waarvan ook de FONV deel uitmaakt, en de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We zijn er trots op dat we met elkaar - schippers, behoudsorganisaties en federatie - gezorgd hebben 

voor een geweldige collectie varend erfgoed met duizenden schepen, honderden maritieme 

evenementen en tientallen werven en museumhavens, waarvoor we veel internationale bewondering 

krijgen. Dát willen we vertellen aan ons eigen publiek en politiek. Want zo is het: samen hebben wij 

de grootste vloot van varend erfgoed ter wereld!  

 

Tijdens de HISWA Klassiek 2015 kregen de veertien Nederlandse behoudsorganisaties die aangesloten 

zijn bij de FONV weer een prominente plaats. En terecht, want gezamenlijk dragen wij het enorme 

aantal historische schepen dat onze wateren siert. Op donderdag 12 maart stond de Leugenbank, het 

centrale podium voor interviews, lezingen en muziek, de hele avond in het teken van de FONV, de 

koepel die alle schepen, kennis en kunde bundelt. Thema van deze FONV-avond was: De toekomst 

van ons Varend Erfgoed en de rol van de FONV hierin. Ter afsluiting hebben we een klein feestje 

gevierd. Want we hadden een heuse primeur! De FONV gaat voortaan door het leven met een nieuwe 

naam: de FVEN, de Federatie Varend Erfgoed Nederland. Met een nieuw FVEN-logo en een nieuwe 

FVEN-website. De FVEN laat hiermee zien het aanspreekpunt voor publiek en politiek te willen zijn 

voor álle Varend Erfgoed van Nederland.  

 

 


