Jaarverslag Maritiem Atelier 2014

Maritiem Atelier vzw Schermstraat 40, - 1190 Brussel
www.maritiematelier.be
Bedrijfsnummerr: 842.618.313
Dexia : 068-8942962-74

Beloftes waargemaakt !
De foto op de cover is iconisch voor de werking van het
Maritiem Atelier: een kansarme jongere de kans bieden te
zeilen met kajuitzeiljachten, en met volle teugen te genieten
van de vrijheid die het zeilen schenkt. We wilden jullie deze
foto niet onthouden.
De vereniging is nu net drie jaar jong en het is met voldoening
dat ik terugkijk op enkele boeiende jaren.
Dankzij onze werking heeft het Maritiem Atelier tijdens deze
drie jaar 2.772 mandagen zeilgenot kunnen bieden aan
Brusselse jongeren en hebben ze smaak kunnen krijgen voor
de geneugten en uitdagingen van het zeilen.
De bouw en tewaterlating van de Bantry Bay admiraalssloep ‘Zinneke’ was een boeiende en
verrijkende ervaring voor al de vrijwilligers die er negen maanden aan mee hielpen. Na de 1.400
werkuren die nodig waren voor haar bouw, hopen we nu dat jongeren haar intensief zullen
gebruiken. Ik wens mijn dank te uiten aan de partners en familie die hun amateurscheepsbouwers weinig thuis zagen dit jaar.
2014 was rijk aan warme emoties, onder meer door de organisatie van ons eerste Solidair
Zomerkamp, wanneer een tiental door de rechter geplaatste jongeren het genot van zeilen en
kamperen hebben kunnen ontdekken, omkaderd door ervaren seascouts. Het is op zo'n
ogenblikken dat we de juiste maat van onze werking kunnen nemen.
Verder -nog steeds binnen het domein van haar maatschappelijke werking- organiseerde de
vereniging verschillende ontdekkingsdagen voor gehandicapte of kansarme jongeren,
Daarnaast werden onze boten gebruikt ter ondersteuning van verschillende andere activiteiten.
Met het oog op de vorming van zeilkaders organiseerde het Maritiem Atelier een eerste
praktijkperiode, die onze jongeren tot in Engeland bracht.
De vereniging begon eveneens met de opbouw van zelfvertrouwen bij jongeren door het
aanduiden van boordverantwoordelijken voor de verschillende boten.
2015 wordt een jaar van versteviging van de werking, verhoging van het gebruik van de boten
en uitbreiding van onze werking naar andere regio’s.
Het Maritiem Atelier blijft meer dan ooit een brenger van vreugde, tot groot genoegen van haar
voorzitter, die tevreden terugblikt op drie jaar positieve en boeiende ervaringen.
Van harte bedankt aan de partners, sympathisanten en vrijwilligers voor hun enthousiaste
steun. Wij gaan ermee door!

Nicolas Joschko
Voorzitter

De bouw van de Bantry Bay admiraalssloep « Zinneke »

Evolutie van de bouwfasen van « Zinneke », replica van een admiraalssloep uit 1796

Februari –maart : aanmaak van de mallen en van de eerste spanten.

Assemblage van de 43 spanten, kiel, voor-en achtersteven. Officiële kiellegging op 25 april..

21 juni : Alle gangen zijn geplaatst, met uitzondering van het dolboord.

Schuren, kalfaten, schilderwerk en omdraaien van het ‘beest’ op 13 juli. Mooi staaltje stress voor het bouwteam.

Eens op haar kiel, plaatsen van het dolboord en begin van de binnenafwerking….net op tijd om foto’s te
kunnen tonen tijdens de Atlantic Challenge in Bretagne !

Augustus : binnenafwerking

September: aanmaak van de masten, ra’s en roeiriemen.

Extractie uit het Byrhh-gebouw.

4 oktober : transport van het BYRRH-gebouw naar de jachthaven van de BRYC

8 november 2014 : Tewaterlating
De bouw van de Bantry Bay Sloep « Zinneke » werd mogelijk gemaakt dank zij de steun van :

Maatschappelijke werking
Het basisprincipe van de werking van het Maritiem Atelier is een winwin aanpak. Sinds drie jaar kunnen seascouts, marinekadetten en
andere jeugdorganisaties gebruik maken van onze boten voor hun
activiteiten. Als tegenprestatie vragen wij hen te helpen bij de
onderhoudswerken of renovatie van de boten.
Aan de meest ervaren vragen wij een deel van hun vrije tijd te offeren
als schipper of maat om andere jongeren (zowel jeugdorganisaties als
kansarme jongeren) te omkaderen.
Op deze basis namen seascouts deel aan de activiteiten voor
gehandicapte jongeren van de vereniging 'l’Arche de Marie', jongeren
die gevolgd worden door 'Aux Alizées' of nog, door de jeugdrechter
geplaatste jongeren.
Het Maritiem Atelier heeft ook een samenwerking opgezet met de 'Cité
Joyeuse' uit Molenbeek die sinds een eeuw wezen, gehandicapte
jongeren of geplaatste kinderen een thuis biedt.
Dit jaar kristalliseerde de samenwerking met de Cité Joyeuse zich rond
de organisatie van een eerste Solidair Zomerkamp dat plaatsvond in
Zeeland tussen 6 en 15 augustus. Een tiental jongeren, omkaderd door
hun vaste begeleider en ervaren Seascouts, ontdekten het genot van
het te zeilen in kajuitzeiljachten. Voor het eerst gingen ze ook kamperen
op een onbewoond eiland!
Hoewel de weersomstandigheden (met windsnelheden tot 8 BF) het
ons niet altijd makkelijk maakten, zijn de jongeren en de begeleiders
enthousiast om het experiment in 2015 te herhalen.

Solidair Zomerkamp van 5 tem 15 augustus.

Vorming van het zeilkader : oversteek naar Ramsgate in april.

Activiteiten 2014
Januari
Opening vaarsseizoen: de 'stam' van de 75e seascouts met Jonathan
Zoeken naar een ligplaats voor Javelot
Februari
Aanvang bouw Zinneke op de Byrrh-site, Laken
Indienstneming en ontdekking van Javelot.
Maart
bouw en plaatsing van de 43 spanten van Zinneke
April
Vorming navigatie en oversteek naar Ramsgate
Verhuis van de Javelot naar Terneuzen
Paaskamp van de 75e seascouts
Kiellegging Zinneke met plechtigheid
Ontdekkingsdag voor de jongeren van de vereniging 'Aux Alizées'
Mei
Initiatie zeilen in Brouwershaven voor de jongeren van 'Aux Alizées'.
Deelname aan de Havenfeesten van Brussel met Ti Punch
Persvoorstelling Zinneke
Ontdekkingsdag voor gehandicapte jongeren van 'l’Arche de Marie'
Juni
Ontdekkingsdag voor de geplaatste jongeren van de 'Cité Joyeuse'
plaatsing van de 22 gangen van Zinneke’s romp
Deelname aan het jaarlijks feest van de 25e seascouts met Ti Punch
Juli
Deelname aan de Atlantic Challenge en de Défi Breton in Bretagne
Kalfaten, schilderen en omdraaien van Zinneke, begin binnenafwerking.
Gebruik van Ti-Punch voor de Zomerkampen van het 75e en het 140e.
Augustus
Solidair Zomerkamp voor de jongeren van de Cité Joyeuse met Javelot en Ti
Punch
Afwerking van Zinneke, met uitzondering van riemen en tuigage.
September
Bijeenkomst oude boten te Vilvoorde.
vertrek van Zinneke uit haar bouwwerf in het Byrrh-gebouw
bouw van Zinneke’s masten, ra’s en roeiriemen.
October
Tewaterlating van de Orca na vervanging van de motor.
zeilvorming voor de leiding van de 140e seascouts met Javelot en Orca
Transport van Zinneke naar de BRYC-haven.
Aanwezigheid bij de eerstesteenlegging van het COOP-gebouw
November
Zeilweekend van de 140e seascouts met Jonathan te Brouwershaven
Tewaterlating Zinneke bij de BRYC
Eerste roeiuitstap en zeiltest van Zinneke
Uitstap 'stam' van de 25e seascouts met Ti Punch
December
Voorbereiding overwintering van de boten

Projecten voor 2015
MAATSCHAPPELIJKE WERKING
Het Maritiem Atelier gaat zijn sociale activiteiten in 2015 uitbreiden, o.m. Door meer ontdekkingsdagen op het
kanaal te organiseren en zeilweekends in Brouwershaven en Terneuzen.
Gevolggevend aan het enthousiasme in 2014 zal een tweede Solidair Zomerkamp worden opgezet in
augustus voor de jongeren van de Cité Joyeuse.
De vereniging wenst haar maatschappelijke werking uit te breiden naar andere sociale instellingen, op
dezelfde basis als de samenwerking met de Cité Joyeuse.
ACTIVITEITEN
Teneinde de gebruikers van onze boten voor te bereiden op noodsituaties zal een vorming ‘noodhulp op zee’
worden georganiseerd.
Maandelijks zullen er zeilweekends worden gehouden vanuit Terneuzen, met als doel Orca en Javelot te leren
beheersen op zee.
Net als in 2014 zullen twee weken vorming praktijknavigatie worden georganiseerd voor de zeilkaders,
respectievelijk tijdens de paas- en herfstvakanties.
In de loop van de lente zullen jongeren bijdragen tot het onderhoud van de Javelot, de Orca en de Ti Punch,
die enigszins geleden hebben onder het intense gebruik.
Zoals eerder vermeld zal ook een 2e Solidair Zomerkamp worden georganiseerd.
ZINNEKE
Het Maritiem Atelier wenst specifieke activiteiten op te zetten rond de Bantry sloep Zinneke. Een eerste
afspraak is vastgelegd tijdens de paasvakantie (5-10 april) voor een gemeenschappelijke zeiltraining met het
Gentse Carolus Quinto Team op het Veerse Meer. Er zal ook worden geleerd roeiriemen te maken.
Naast het ter beschikking stellen van de boot voor scoutactiviteiten zullen vanaf februari roeitrainingen worden
georganiseerd voor alle geïnteresseerden, jong en ‘jong van geest’.
Zinneke zal mogelijk deelnemen aan ‘Brussel Bad’ in juli, net zoals ze zou kunnen deelnemen aan eenmalige
evenementen buiten Brussel zoals ‘Oostende Voor Anker’ in mei of nog aanwezig zijn op bijeenkomsten met
Franse Bantry sloepen, waarvoor we reeds een aantal uitnodigingen kregen.
Op sportief niveau willen we een Brussels roeiteam samenstellen om tijdens de Gentse roeiwedstrijd ‘Slag
om Gent’ einde augustus de Carolus Quinto uit te dagen op eigen terrein, net zoals het onze wens is een
Brusselse roeiwedstrijd te organiseren, waaraan verschillende Bantry sloepen zouden deelnemen.
In ieder geval zoeken we mensen die zich actief met deze activiteiten rond Zinneke wensen bezig te houden.
INVESTERINGEN
De vereniging heeft besloten haar vloot niet meer uit te breiden, maar bepaalde boten vergen investeringen,
zoals de (dringende) vervanging van de buitenboordmotor van Jonathan, de installatie van elektronische
uitrusting voor navigatie op zee voor Orca en Javelot, of nog de veiligheidsuitrusting voor het Zinneke Team.
Naast deze investeringen dient te worden onderlijnd dat de liggelden en verzekering van de boten belangrijke
en verplichte uitgaven zijn om onze werking te kunnen voortzetten.

De media blijven onze aanpak ondersteunen!
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Met dank aan onze Partners, zonder wie het avontuur onmogelijk zou zijn.
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