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1. Voorwoord: 
 

10 jaar snikke "Johannes Veldkamp" 
 
Op 21 juni 2007 werd de snikke "Johannes Veldkamp" in gang getrokken door dames 
van Rotaryclub Emmen - Monarch. 
Op 21 juni 2017 werd de snikke "Johannes Veldkamp" wederom in gang getrokken 
door dames van Rotaryclub Emmen - Monarch. 
Er was wel een verschil. In 2007 was het beestenweer. Het regende pijpenstelen. In 
2017 was het stralend weer. Weer dat hoort bij een 10 jarig jubileum. 
 
Van 18 tot 22 juni 2017 stond alles in het teken van het 10 jarig jubileum. Op 18 juni 
een tocht met personen waar we dagelijks mee samenwerken. Op 19 juni twee 
tochten met bewoners van Oranjedorp. Op 20 juni een vaartocht met de senioren 
van Zandpol. Op 21 juni het eigenlijke jubileum met vaartocht met genodigden. 
E.e.a. werd muzikaal opgeluisterd door het shantykoor de Naoberzangers uit Nieuw-
Amsterdam. De week werd afgesloten in samenwerking met het Van Gogh huis. Een 
tocht over de Verlengde Hoogeveensevaart naar Geesbrug v.v. Aan boord 
enthousiaste deelnemers die tekenden en schilderden in de trant van Van Gogh.  
 
De week werd afgesloten met een BBQ voor de vrijwilligers bij het Turfcafe. 
 
Je kunt alleen 10 jaar varen met een oud schip, als je verzekerd bent van een groot 
aantal vrijwilligers. Vooral vrijwilligers die altijd klaarstaan.  
Namens het hele bestuur wil ik alle vrijwilligers bedanken voor 10 jaar hard werken. 
Ik die 10 jaar zijn ongeveer 20.000 passagiers vervoerd. Passagiers die elke dag 
genieten van onze tochten. Passagiers die genieten dankzij onze vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers nogmaals dank voor de afgelopen 10 jaar. 
 
Namens het bestuur van de Stichting snikke "Johannes Veldkamp" 
 
 
Jan Middag 
Voorzitter 
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       2.1. Bestuur en leden 
 

Het bestuur werkt volledig onbezoldigd evenals de ongeveer 30 vrijwilligers. 
(Schippers en gastvrouwen/heren) 
    

     Het bestuur kende in 2017 de volgende samenstelling: 
 
Voorzitter De heer H.J. Middag 
Secretaris De heer A.C. Jeroense 
Penningmeester De heer H.F.K.G. van der Scheer 
Leden     Mevrouw J. Vuyk 
 De heer H. Hilbrands 
Adviseurs De heer H. Brummel 
 De heer A. Buursema 
 
Tijdens het verslagjaar 2017 vergaderde het snikke bestuur op: 
18 januari, 22 februari, 16 maart, 3 mei, 6 juni, 28 augustus, 18 oktober en 30 november. 
 
De jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst ter afsluiting van het vaarseizoen 2017 was deze 
keer in restaurant het Wapen van Emmen, waar tijdens het buffet bijna alle snikke 
vrijwilligers met partner aanwezig waren. 
 

2.2. Overige snikke vrijwilligers 
 
Schippers                                        Gastvrouwen 
De heer K. van Klinken  Mevrouw D. Middag 
De heer A. Zonneveld  Mevrouw I. Zonneveld   
De heer H. Nijkamp  Mevrouw B. Vos 
De heer J. Palma  Mevrouw F. van der Scheer 
De heer H. van Weerden  Mevrouw G. Sommer  
De heer J. Meems  Mevrouw R. Meems 
De heer E. Nieuwerf  Mevrouw M. Verdiesen  
De heer G. Renting  Mevrouw P. Jeroense  
De heer R. Hake   Mevrouw I. Stuiver 
De heer M. Gruiters 
De heer E. de Haan 
De heer D. Troost 
De heer J. Vos 
De heer W. Smid 
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3.    Vaarten en passagiers:  
 
3.1  Passagiers 
 

Voor de onderstaande grafieken is wel een verklaring verschuldigd, 
vanaf 2012 t/m 2016 heeft de snikke deelgenomen aan diverse 
festiviteiten zoals de Almelose Havendagen,en het 250 jarig bestaan 
van Noordscheschut, ook zijn er excursies geweest met een  
scholengemeenschap uit Emmer-Compascuum. Uiteraard heeft dit het 
aantal passagiers positief beïnvloed. 
In het vaarseizoen 2017 is de grafiek alleen van toepassing op het aantal 
passagiers wat gereserveerd heeft voor de snikke vaarten. 
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Activiteiten en samenwerking: 
 
4.1. Verslag vaarseizoen 2017 
 

Na de jaarlijkse voorjaar vrijwilligers bijeenkomst op donderdag 23 maart 
is het nieuwe vaarseizoen 2017 ook deze keer voortvarend van start gegaan. 
 
Op zaterdag 1 april was reeds de eerste snikkevaart een feit, ook dankzij 
de EMCO medewerkers op de sluizen /bruggen. 
 
Na de maand april met diverse vaartochten volgen er best drukke weken 
de reguliere vaarten zijn ook weer gestart en ook alle weekend dagen  
is de snikke bezet.  
Op zaterdag 20 mei is de snikke gereserveerd door RTV Drenthe, vanuit 
de boot wordt tijdens een vaartocht vanaf de Theetuin naar de spaarsluis 
in Oranjedorp het progamma “Hemmeltied”uitgezonden een bijzondere 
vaartocht met speciale genodigden. 
 

       
                                                    

Deze keer ook aan boord 
van de snikke nog meer 
techniek voor deze radio 
uitzending. 

 
 
 
 
 
 
 

Overigens zijn Anne Buursema en Henk Hilbrands tijdens een uitzending 
van Hemmeltied vanuit de studio in Assen in de gelegenheid geweest om 
de rondvaarten van de snikke in Z.O.Drenthe te  kunnen promoten.  
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4.2. 10 jaar snikke vaartochten 2007 - 2017 
 

Donderdag 22 juni 2007 heeft de eerste vaartocht plaats gevonden van 
de snikke “Johannes Veldkamp”alle reden voor het huidige snikke bestuur 
om hier voldoende aandacht aan te besteden. 
Vooraf gaand aan deze dag heeft het snikke bestuur diverse mensen 
uitgenodigd voor een verzorgde vaartocht aan boord van de snikke. 
Zoals vertegenwoordigers van de partners waarmee wordt samengewerkt 
ook de sluis en brugwachters waren aan boord vertegenwoordigd. 
Woensdag 21 juni heeft de snikke een gratis vaartocht aangeboden 
aan de ouderensoos uit Zandpol wat zeer op prijs wordt gesteld. 

 
                                                            

 
                                             Met dank aan Wessel Berkhout fotografie. 

 
Donderdag 22 juni 2017 een prachtige zonnige dag met speciale 
genodigden het shantykoor de Naoberzangers om deze jubileum 
vaartocht op te luisteren,en na een drankje op de kade wordt de  
snikke de eerste honderd meter met [vrouw]kracht vooruit 
getrokken door de dames van de Rotary Monarch uit Emmen. 
Na afloop van deze jubileum vaartocht is er s’avonds met alle 
snikke vrijwilligers een gezellige BBQ 
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5.1 Deelname aan evenementen 
 

In het vaarseizoen 2017 heeft de snikke wederom aan diverse activiteiten in 
          de regio deelgenomen. 
 
          Donderdag 23 juni heeft de snikke traditie getrouw in samenwerking met het 
          van Gogh museum de inmiddels bekende van Gogh vaartocht gevaren 
          richting Geesbrug en retour. 
          Met aan boord de mogelijkheid voor de gasten om te kunnen schilderen of 
          tekenen onder het genot van een heerlijke lunch, met daarna een bezoek 
          aan het van Gogh museum. 
 
          Woensdag 20 september heeft de snikke op verzoek van de gemeente Emmen 
          een vaartocht gemaakt met genodigden van de Provincie Drenthe, het 
          gemeente bestuur,afvaardiging van E.O.P en Bruisend Nieuw Amsterdam. 
          Met als doel de officiële opening van de nieuwe kade in Nieuw Amsterdam, 
          de vaartocht had als vertrek punt de Zijtak daarna richting het van Gogh museum 
          waar de opening plaats vond.           
 

                                                                          

 
      

 
Zaterdag  7 oktober heeft de snikke geheel belangeloos weer als expositie ruimte 
deelgenomen aan de kunst- en cultuurroute van Nieuw Amsterdam. 
Ondanks de mindere weersomstandigheden waren er deze dag meer dan voldoende 
bezoekers aan boord, wederom een succes voor de organisatie. 
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5.2.  Deelname aan evenementen  
 
           Zaterdag 18 november was het de bedoeling om met de snikke de 
           Sinterklaas uit Spanje weer naar het marktplein te varen in  
           Nieuw Amsterdam,helaas heeft dit wegens een motorstoring geen 
           plaats kunnen vinden.            
           Op zondag 19 november heeft de snikke zonder problemen de Sint 
           met  zijn gevolg , wel onder grote belangstelling bij de kade  van de 
           Ovonde in Klazienaveen kunnen afmeren. 
 

            
          

           
 
             De snikke bemanning van de intocht in Klazienaveen. 
 
Zaterdag 25 november heeft de snikke ook de Sinterklaas op Erica mogen binnenvaren,waar 
de Sint ook met veel  enthousiasme werd ontvangen. 
Tevens is deze vaartocht de afsluiting van een succesvol vaarseizoen 2017. 
 
  



10 
 

Exploitatierekeningen                
                
                
 2018 2018  2017 2017  2016 2016  2015 2015  2014 2014  

       € €  € €  € €  
Opbrengsten                
                
Omzet                
Vaarten    15.898   14.336   20.811   23.555   
Consumpties    6.343   4.562   6.293   8.414   

     22.241   18.898   27.104   

€ 
31.969 

Overige omzet                
Bank    0   0   0   0   
Subsidie gemeente Emmen    0   0   0   0   
Rente Bank    9   38   98   145   
Verzekering    0   0   0   0   
Subsidie Rabobank    0   1.644   0   0   
Fooienpot    632   410   459   488   

     641   2.092   557   488 

     22.882   20.990   27.661   

€ 
32.457 

                
Uitgaven                
                
Kosten De Snikke                
Rente    0   0   984      
Notaris kosten    0   0   1.369      
Huur A. Buursema Rente    1.388   1.537   1.344   2.131   
Diesel    1.122   874   1.158   1.466   
Exploitatiekosten    0   0   0   1.891   
Onderhoud    4.373   4.875   4.927   4.514   
WA-verzekering    2.685   2.902   2.237   1.452   
Consumpties    3.407   1.515   3.403   4.242   
Attentie vrijwilligers    2.646   1.490   1.792   128   

     15.620   13.193   17.213   

€ 
15.824 

                
Algemene kosten                
Drukwerk    584   236   101   60   
Administratie    0   0   0   34   
Bankkosten    159   150   139   144   
Telefoon en porty    588   179   118   306   
Vergaderkosten    100   100   0   0   
Public relation    1.622   2.811   1.862   1.923   
Diversen    545   597   287   575   

     3.598   4.073   2.508   3.042 

     19.218   17.266   19.721   

€ 
18.866 

                
                    
Exploitatiesaldo     3.664   3.724   7.940   13.591 
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