
         Het jaar 2021 in beeld 

Gemeentelijke noodsteun culturele instellingen
Corona bracht ons ook dit jaar grote financiële zorgen. Aanvragen voor overheidssteun werden 
keer op keer afgewezen. Dankzij schenkingen, ruimhartige donaties en toenemende belangstelling 
voor zeiltochten hielden we het hoofd boven water. Een substantiële bijdrage uit het gemeentelijk 
steunfonds voor noodlijdende culturele instellingen maakte de geleden verliezen in 2020 en ’21 
enigszins goed. Daardoor kunnen we het komend jaar weer met vertrouwen tegemoet zien!

 Veel werk in het voorjaar: zeilen tanen, zeilen aanslaan en daarna de hellingbeurt in Edam

Extra aandachtspunten 
Onze kwetsbare financiële positie noopte ons 
dit voorjaar tot een ‘brainstorm’, onder meer 
uitmondend in de volgende actiepunten:  
- Meer publiciteit voor groepszeiltochten 
- Donateurs- en sponsoractie 
- Samenwerken met culturele partners 
- Ontwikkelen van arrangementen 
- Meer zeiltochtjes bij evenementen

Drukte op en rond de MK 63 tijdens 
Open Monumentendag in Hoorn

Zeilactiviteiten 
Door de coronabeperkingen en 
wind uit de verkeerde richting 
bleven we tijdens de jaarlijkse 
zeereis met de botter ook dit 
jaar op de Nederlandse en 
Duitse Wadden.  
We verhuurden de botter ze-
venmaal voor groepszeiltoch-
ten en twee dagen voor film-
opnamen. In september maak-
ten we – mede dankzij prachtig 
weer en een grote inzet van 
vrijwilligers – tijdens evene-
menten in Hoorn korte vaar-
tochtjes met in totaal enkele 
honderden passagiers!

Begin oktober was de MK 63 in de haven van 
Hoorn het decor voor filmopnamen met Huub 
Stapel (staand links op het voordek). Een aparte 
ervaring. Na de opnamen maakten we nog een 
zeiltochtje met de filmploeg.

Historische visserij 
Het visserijweekend in Enkhuizen kon op-
nieuw niet doorgaan. Historisch vissen met 
het kuilnet moesten we vanwege een druk 
programma in de tweede helft van het sei-
zoen uitstellen tot begin oktober. Een prima 
oefening maar een magere vangst. Daarna 
oefenden we nog traditiegetrouw met de 
garnalenkor. We waren zo lang in de weer 
met het schoonmaken van het net dat het tij 
verliep en we uren vast kwamen te liggen…

Nieuwe fok 
In het zeil van de nieuwe fok zijn enkele 
tientallen ‘motgaten’ genaaid. Dat zijn de 
versterkte openingen voor het bevestigen 
van de fok aan het voorstag en de fokken-
schoot. Nu is het wachten op hennepgarens 
uit Noorwegen. Dan kan de touwslager aan 
het werk met de ‘lijkentouwen’. 

Flyer groepszeiltochten 
De nieuwe flyer voor promotie van groepszeil-
tochten en donateurswerving

www.bottermk63hoorn.nl  
info@bottermk63hoorn.nl


