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Inleiding 

Het Steunpunt Binnenvaart, hierna te noemen SBV, is in 2005 ontstaan en gaat uit van de 

‘Stichting Steunpunt Algemene Maatschappij voor Varenden’ (AMVV).  

De doelstelling van de stichting is ‘het verrichten van sociaal maatschappelijk en 

welzijnswerk voor de opvarenden van Rijn- en binnenvaart, dat mede gericht is op de 

behartiging van hun belangen en verbetering van hun burgerrechtelijke positie’ (artikel 3 1 

sub a van de statuten). 

Aanvankelijk vond de financiering van het steunpunt plaats uit het vermogen van de AMVV. 

Toen de bodem van de ‘schatkist’ in zicht kwam werd aanvankelijk ‘node’ besloten het 

steunpunt op te heffen. Dit voornemen leidde tot onrust en consternatie binnen de 

(organisaties van) de binnenvaart en de ‘schipperswereld’. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit 

de BLN (Binnenvaart Logistiek Nederland) er een actie is gestart om continuering van de 

werkzaamheden vanuit het steunpunt te kunnen continueren. Dit heeft ertoe geleid dat een 

aantal organisaties verbonden met de binnenvaart financiële toezeggingen hebben gedaan 

om de werkzaamheden voor de eerstkomende 5 jaar, gerekend vanaf 2021, te kunnen 

continueren. 

 

Activiteiten 

Het SBV biedt als ‘bruggetje naar de wal’ ondersteuning en hulp bij ziekte, ongevallen, 

plotseling overlijden, financiële- en maatschappelijke problemen hulp aan 

schippers(echt)paren/gezinnen. Door hun specifieke beroep en mobiliteit is het veelal niet 

mogelijk een beroep te doen op de ‘reguliere’ maatschappelijke hulpverlening.  

De stichting heeft een coördinator/adviseur in dienst die 7 dagen per week bereikbaar is en 

zo nodig, hetgeen bijna altijd het geval is, de hulpvrager(s) aan boord bezoekt, ongeacht de 

plaats waar zij varen/liggen. De coördinator is zeer goed bekend met de specifieke 

omstandigheden en ‘ins en outs’ van de binnenvaartwereld en de daaraan gekoppelde 

bedrijfsvoering. De taak van de coördinator/adviseur is onder meer het aanbieden van de 

nodige ondersteuning door het ordenen en analyseren van de zich voordoende 

problematiek, het inzichtelijk maken van de daarmee samenhangende gevolgen, het 

meedenken in mogelijke oplossingsrichtingen en als intermediair optreden tussen de 

betrokken hulpvrager(s) en relevante (gemeentelijke) organisaties. 

De coördinator/adviseur kan daarbij een beroep doen op een uitgebreid netwerk van 

aan/met de wereld van de binnenvaart verbonden personen en organisaties en de daarbij 

aanwezige specifieke expertise. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de AMVV en het daarvan uitgaande SBV bestaat uit de volgende personen: 

dhr. J. Bruggeman, voorzitter; 

dhr. T. van Dongen, secretaris; 

dhr. J. Baars, penningmeester; 



dhr. A. van der Hoeven, lid/vice-voorzitter; 

dhr. A. Driesprong, lid. 

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen vergoeding, behalve de reële 

(on)kosten die worden gemaakt in de uitoefening van de functie, zoals reiskosten. 

 

Begroting en jaarverslag 

Voor het adequaat functioneren van het SBV is per jaar ongeveer een budget nodig van 

 € 125.000,-. Het budget is nodig voor de bekostiging van de fulltime in dienst zijnde 

medewerker, de daarmee samenhangende werkgeverlasten, reis- en verblijfskosten van de 

medewerker en voor de overige kosten van de organisatie. 

Jaarlijks zal vanuit het SBV verantwoording worden afgelegd door middel van een jaarverslag 

van de activiteiten en een financieel jaarverslag. 

 

 

 

 


