Meer ontdekken? www.scoutingsneek.nl/Baukelien

Een nieuwe
Baukelien
Scoutinggroep Greate Pier is al sinds 1936 een actieve
vereniging in Sneek. Wekelijks verzorgen wij samen met onze
vrijwilligers voor ruim 100 jeugdleden leuke activiteiten op
en rond het water. Tegenwoordig opereren we, precies tussen
Sneek en het Sneekermeer, vanuit ons vernieuwde clubhuis
aan de Houkesloot. Hier ligt onze vloot lelievletten en onze
sleper ‘Baukelien’.
De Baukelien is hét vlaggenschip van onze Scoutinggroep.
Sinds 1992 is ze in het bezit van onze vereniging. Hiervoor
was de Baukelien een oude, genagelde reddingssloep.
Door vrijwilligers van onze Scoutinggroep is er een opbouw
op de kuip gezet. Sindsdien doet het schip dienst als onze
sleper. De Baukelien is bij al onze activiteiten aanwezig.
Ze sleept onze vletten naar zomerkampen, is de finishlijn bij
zeilwedstrijden en biedt ondersteuning tijdens de wekelijkse
opkomsten op de Friese meren.
Na meerdere flinke ingrepen, verschillende motoren en vele
honderden kilometers door heel Nederland moeten we
helaas de conclusie trekken dat onze Baukelien versleten
is. Zowel boven- als onderwater wordt het staal steeds
dunner, waardoor her en der gaten in de huid beginnen te
vallen. Het jaarlijkse onderhoud wordt steeds uitgebreider
en specialistischer, waardoor de kosten ook steeds hoger
worden. Daarnaast is ons meest belangrijke uitgangspunt
dat de veiligheid van onze jeugdleden altijd voorop staat.
Met een versleten sleper valt dat niet te garanderen.
Daarom hebben we eind 2020 besloten dat de Baukelien
met pensioen mag. De zoektocht naar een nieuw, veilig en
geschikt schip was begonnen!
Sinds 2017 werkt onze Scoutinggroep samen met de
opleiding Maritieme Techniek van ROC Friese Poort Sneek.

De huidige Baukelien

De Baukelien werd vanaf het eerste moment ingezet als
leerproject. Deze samenwerking bevalt goed. De studenten
werken met een echt project en met echte problemen.
Voor onze vereniging is het fijn dat de opleiding de tijd en
kennis heeft die onze vrijwilligers vaak missen. Daarnaast zien
we dat onze jeugdleden het vak leuk beginnen te vinden en
steeds vaker kiezen voor een maritieme opleiding.
In de zoektocht naar Baukelien II is de samenwerking met de
Friese Poort versterkt. In nauw overleg bouwen we samen een
nieuwe sleper. Als basis is gekozen voor een snijpakket van
de in Sneek gevestigde jachtontwerper Arend Lambrechtsen.
Zijn ontwerp sluit nagenoeg perfect aan op onze wensen
én geeft de studenten van de Friese Poort een prachtige
uitdaging.

Nieuw ontwerp

Het nieuwe schip is 8,90m lang en 3,13m breed. Met maar
86cm diepgang is het een ideaal schip voor de Friese wateren.
In combinatie met een betrouwbaar motorblok van 58pk
is ‘Baukelien II’ straks in staat om onze hele vloot naar een
zomerkamp locatie te slepen. De kajuit is een functionele en

droge plek voor lange tochten. De ruime kuip zorgt voor veel
bewegingsvrijheid en geeft ons voldoende ruimte voor het
vervoeren van onze jeugdleden of kampmateriaal. De roef
biedt veel mogelijkheden voor overnachtingen, opslag en tot
het koken van maaltijden. Ook de uitstraling, het simpele en
strakke ontwerp is ideaal voor onze Scoutinggroep; nu én in
de toekomst.

Leerproject
Zoals eerder beschreven ligt onze Baukelien ‘s winters bij de opleiding Maritieme
Techniek van ROC Friese Poort Sneek. De Baukelien past hier als leerproject goed in
het lesprogramma. Samen met docenten van de opleiding en vrijwilligers van onze
Scoutinggroep stellen de studenten een plan op om aan de sleper te werken. Zo leren
ze hoe praktijkgerichte zaken werken zoals de motor nakijken, elektra aanleggen en
lassen. Daarnaast leren ze ook belangrijke softskills
zoals presenteren, prioriteiten stellen, teamwork,
telefoneren en het houden van klantgesprekken.
Wij als Scoutinggroep zijn erg blij met de
ondersteuning die de studenten en docenten de
afgelopen jaren hebben geboden. We zijn trots op
deze samenwerking en zijn er van overtuigd deze,
doormiddel van ‘Baukelien II’, nog verder uit te
breiden. Als Scoutingvereniging staan we midden
in de maatschappij. De persoonlijke ontwikkeling
van jeugd en jongvolwassenen is voor ons enorm
belangrijk. We zijn ook erg trots op het feit dat we
nu naast onze eigen vereniging kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van deze studenten.

Financieel
Voor de bouw van ‘Baukelien II’ staat een bedrag begroot van € 60,000,- euro. Helaas
is dit bedrag hoger dan onze Scoutinggroep op dit moment kan opbrengen. Ondanks
dat een deel van deze kosten al worden gedekt door onze eigen inbreng (10k) en de
opbrengst van diverse ledenacties willen we een beroep doen op verschillende fondsen
en (Sneker) bedrijven. De eerste contacten zijn al gelegd, waardoor we nu al ruim € 5000
euro besparen.
Door de gevolgen van covid-19 is niet elk bedrijf in de gelegenheid om ons financieel
te steunen. Door sponsoring in natura willen we de totaalkosten naar beneden
brengen. Hierdoor willen we de samenwerking met (lokale) bedrijven vergroten en
de maatschappelijk waarde voor waterscouting én praktijkonderwijs benadrukken.
Door sponsoring in natura is het voor ons mogelijk om exact bij te houden wat er
door welk bedrijf is gesponsord. In ruil hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld uw logo op
onze website zetten, een nieuwsbericht plaatsen op onze (sociale) media kanalen, uw
bedrijf uitlichten in ons clubblad of, voor hen die ons het meest helpen, eventueel zelfs
zichtbaar terug te laten komen op het nieuwe schip.

Onder andere de bovenstaande
bedrijven en organisaties zijn u
al voorgegaan en dragen bij aan
het succes van dit project! Helpt
u ons ook mee?
Uw steun draagt bij aan de
avontuurlijke jeugd van ruim
100 kinderen. Scouting Sneek
staat voor uitdaging! Dit doen
we door leuke en spannende
activiteiten te organiseren
waarmee meiden en jongens
worden uitgedaagd zich
persoonlijk te ontwikkelen.
Onze focus ligt op informeel
leren, waardoor onze scouts
voor de rest van hun leven
profijt hebben van hun tijd bij
Scouting. Investeer nu mee in
een veilige en plezierige jeugd
van onze Sneker scouts.
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