
Aankondiging Algemene Leden Vergadering 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt dit keer plaats bij onze buren op de Barkentijn Thalassa (zie ook 

volgende pagina). 

 

Er wordt op de Thalassa voor ons gekookt, hiervoor wordt een persoonlijke bijdrage gevraagd, evenals voor de 

drankjes. 

 

Er is uitgebreide gelegenheid de beide schepen te bekijken. 

 

Meld je vooraf aan als je komt via vereniging.rexona@gmail.com, dit in verband met eten. Ideeën zijn ook van 

harte welkom. 

 

De agenda voor de vergadering is als volgt: 

1) Opening + woordje voorzitter 

2) Financieel jaarverslag Vereniging tot behoud van de Rexona 

3) Financieel jaarverslag Vaarvereniging  

4) Evaluatie Hellingbeurt Urk 

5) Klussen Januari - April 

6) Zeilen Mei - November 

7) Vervolgprojecten, te denken aan restauratie dek en restauratie onderwaterschip. 

8) PR  

9) Ingebrachte punten  

10) Wat verder ter tafel komt 

 

Klussen januari - april 

Het hele schip is leeg gehaald, zodat we overal goed bij kunnen: 

 

Het voorschip  Het middenschip, de bodem     Het middenschip 

       

De keukentafel heeft een bijzonder tijdelijk plekjegekregen  Alle losse spullen zijn naar de opslag gebracht. 

We hebben twee doelen dit klusseizoen: 

1) Het schoonmaken en schimmelvrij maken van het hele binnenschip 

2) De betimmering zodanig aanpassen dat het ondewaterschip snel en eenvoudig te bereiken is. 

Wij kunnen dit klusseizoen alle 

hulp gebruiken! 

We werken vrijdag, zaterdag en 

in overleg ook op zondag. 

Aanmelden kan via 

vereniging.rexona@gmail.com 



 

 

De Rexona en de Thalassa 

Sinds de terugkomst van de Rexona bij de NDSM werf in Amsterdam ligt de boot aangemeerd aan de 

Barknetijn Thalassa www.tallshipthalassa.nl/nl/. 

 

Wij zijn heel hartelijk ontvangen door de mensen van dit mooie schip; zij passen op de boot en  we 

zijn aangesloten op hun stroomvoorziening. 

 

Op dit moment vervult de Thalassa een hotelfunctie tot aan april. Overnachtingen kunnen geboekt 

worden via email adres Arnoldhylkema@gmail.com en via telefoonnummer +31(0)10 415 66 00. 

Het centrum van Amsterdam is goed bereikbaar vanaf de NDSM werf via de pont naar het Centraal 

Station. 

 

Vanaf April kiest de Thalassa weer het ruime sop, en kan je een reis boeken via dezelfde contact 

mogelijkheden, bijvoorbeeld een Whiskeyreis naar Schotland. 

 
De Rexona en de Thalassa op de NDSM werf     De Thalassa in actie 

 

   
De Thalassa is vernoemd naar de Griekse oergodin van de zee Ook een maan van de blauwe reuzenplaneet Neptunus heet Thalassa 


