JAARVERSLAG 2021
STICHTING BEHOUD BLAZER TX33

Wie op 12 maart 2020 na de persconferentie dacht dat een pandemie maar een jaar zou duren,
waaronder onszelf, zag deze illusie in het begin van het jaar 2021 in rook opgaan. We raakten
gewend aan de steeds wisselende maatregelen en de daarbij horende mogelijkheden voor de TX 33
om ons gebruikelijke activiteiten weer op te pakken. We denken er allemaal verschillend over en dat
mag, maar het bleef daardoor een wisselend jaar voor de stichting.
Wat wel bleef was het bestuur, bestaande uit Rob Leemans, Klaas Arie Beks, Hedzer Klarenbeek,
Geert Dijkstra, Jan ten Napel, Ruurd Boonstra, Rolf Gerssen en Ben Wegman.
Geert gaf aan dat hij vanwege zijn leeftijd aan het eind van het jaar graag de coördinatie over het
onderhoud wilde overdragen. Menno Deen was bereid deze rol over te nemen en dat is , zoals we
dat noemen, een vloeiende overgang van het werk geweest. We bedanken Geert voor het vele werk
dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan en zijn ook blij dat hij als vrijwilliger verbonden blijft.
Aan het eind van het Jaar gaf ook Rob aan in 2022 na 7 jaar het voorzitterschap met veel plezier
gedaan te hebben, plaats te willen maken voor een nieuwe voorzitter. Daarover natuurlijk meer in
het volgend jaarverslag.
Het aantal vrijwilligers bleef vrijwel gelijk, ondanks het kleiner aantal activiteiten en we mochten ook
een aantal nieuwe vrijwilligers op de lijst zetten, die in 2022 pas mee kunnen varen.
Tot slot gaf Bianca aan dat zij de coördinatie van de Blazerkrant wilde overdragen. In Dolly Leemans
vonden we een enthousiaste eindredacteur, die in december al haar kunnen liet zien in de 2e editie
van de Blazerkrant
Het bestuur heeft in 2021 vooral digitaal vergaderd. Dat is aan de ene kant gemakkelijk, je hoeft de
deur niet uit, maar of het plezierig is ?? We hebben maar 1 keer lijfelijk in elkaars nabijheid kunnen
vergaderen. In totaal zijn er 4 vergaderingen geweest.
In 2021 hebben we ook de jaarvergadering in maart en het afsluitend buffet in november moeten
missen. Ook de evenementen als de visserijdagen, Den Helder, Texel etc. gingen niet door.
Maar wat we konden doen hebben we gedaan.
Dat begon met het uitgestelde Groot onderhoud aan het dek in Maart en April. Met een groot aantal
vrijwilligers werd de Blazer naar de werf van Ivor van Klink in Workum gevaren, het schiphuis in.
Het dek werd kaal geschrobd en de naden schoon geschraapt, door Ivor e.a. weer voorzien van
nieuwe deknaden en reparatie van de boeg. De mast werd weer in de olie gezet en de zwaarden
kwamen weer als nieuw aan het schip te hangen. Dankzij de hulp van veel vrijwilligers zijn de kosten
dan ook lager uitgevallen dan eerst begroot was.
Tussendoor kwam de filmploeg van de IJsselmeertop nog opnamen maken voor hun startconferentie
in Lelystad.
Vanaf mei konden we weer met gasten varen in besloten groepen. Dat gebeurde dan ook gedurende
het hele seizoen tot begin oktober. Van families, die het 55 jarig huwelijksfeest vierden,
vriendengroepen en grote gezinnen.

In november is de Blazer pas weer naar zijn winterplaats gebracht aan de grote Zijlroede. Maar niet
nadat er TV opnamen aan boord zijn gemaakt voor het programma Verborgen Verleden op 5 maart
2022.
De wintertent kon daarna ook weer worden opgebouwd.
We zijn daarnaast lid geworden van de VVV Waterland van Friesland en gaan vanaf 2022 gebruik
maken van hun zoek en boek systeem op hun en onze webside, waar gasten direct kunnen boeken
en betalen.
Onze webside is daarnaast vernieuwd en voorzien van de nieuwe mooie opnamen.
Daarmee sluiten we hopelijk een jaar af met de wens dat we in 2022 weer alle gebruikelijke
activiteiten kunnen doen.
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