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Introductie Kapitein 
Ik ben Ronald Krol, 46 
jaar jong en kom uit 
een schippersgezin. 
Mijn ouders waren 
binnenvaartschippers. 
Zoals zoveel kinderen 
ben ik naar het 
schippersinternaat 

geweest. In de vakanties ging ik natuurlijk met mijn 
ouders mee op het schip. Varen zit dus in mijn genen. 
Vanzelfsprekend heb ik altijd meegeholpen en heel 
veel verschillende taken op hun schip vervuld. 

Na verloop van tijd wilde ik wat anders, dan werken 
bij mijn ouders en heb ik bij verschillende 
maatschappijen gewerkt. Het laatst op cruiseschepen 
van Amsterdam naar Budapest en Basel. 
 
Het leek mij een leuke uitdaging om te gaan varen op 
een schip dat een sociale functie heeft. Het gaat 
natuurlijk niet alleen om het varen van de ene 
havenplaats naar de andere, maar om mensen die het 
zo nodig hebben en hen een onvergetelijke week te 
bezorgen. 
 
De Prins Willem-Alexander heeft alle mogelijkheden 
om de gasten een fijne vakantie te bieden en daar wil 
ik graag aan meewerken. 

Introductie matrozen 

Mijn naam is Robert Geluk, 
24 jaar, woonachtig te 
Alblasserdam. Ik ben in 
dienst op het vakantieschip 
als matroos. Hiervoor ben 
ik ook werkzaam geweest 
als matroos, maar dan op 
een waterbus te 

Antwerpen. Ik heb gekozen voor dit schip omdat het 
naast varen ook een sociale kant heeft. Ik ben graag in 
contact met mensen en vind het mooi om een 
bijdrage te kunnen leveren dat de gasten een fijne tijd 
hebben hier aan boord.  

 
Ik ben Marquin, 21 
jaar. Werkzaam als 
matroos bij het 
vakantieschip Prins 
Willem-Alexander. 
Ik kom uit Sneek, en 
vaar al vanaf jonge 
leeftijd. Ik ben hier 
komen werken, 
omdat ik het mooi 
vind om met de 
gasten om te gaan 

en omdat het iedere week weer anders is. Ik hoop dat 
ik alle gasten een mooie vakantie kan bieden door 
mijn werk te doen.  
 
Kantoorpand  
Vanaf januari 2020 heeft de Stichting Varende 
Recreatie intrek genomen in een kantoorpand aan de 
industrieweg te Harderwijk.  
 
Renovatie 2019-2020  
Afgelopen winter is er weer keihard gewerkt door de 
bemanning en de vrijwilligers en zijn er weer mooie 
resultaten bereikt. Hiervoor willen wij iedereen 
bedanken, die zich hiervoor heeft ingezet!  
 
Toen vaarseizoen ten einde was, zijn er direct de 
nodige voorbereidingen getroffen voor alle klussen 
die op het programma stonden. Het schip heeft enige 
tijd droog gelegen in de werf van Druten. Het 
onderschip is daar opnieuw in de verf gezet en daar 
zijn de schroeven geslepen voor het nieuwe 
vaarseizoen.  
 
Aan boord zijn diverse vernieuwingen doorgevoerd. 
Dit zijn onder andere:  
 Plafond en lichtplan in de kleine salon; 
 Sterrenhemel in de grote salon; 
 Bar, gordijnen, stoelbekleding in de achtersalon 

en zo nog vele dingen meer.  
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Oliebollenactie St. Jansdal 
In de laatste periode van het jaar 2019 heeft Paul 
Hulleman met zijn team overheerlijke oliebollen, 
appelbeignets en appelkanjers verkocht voor het 
goede doel! Dit jaar vielen wij in de prijzen en 
mochten wij als stichting een cheque van 5.000,- 
euro in ontvangst nemen.  
Dit bedrag zal worden ingezet bij het creëren van 
een prikkelarme ruimte aan boord.  
 

 
 
 
 

Sponsorweekend beddenactie 
Met behulp van een grote groep vrijwilligers, die 
de handen uit de mouwen hebben gestoken, is er 
een sportief sponsorweekend georganiseerd. 
Waarbij er een prachtig bedrag is opgehaald. Hier 
zijn we blij mee. Volgend jaar gaan we hier zeker 
een vervolg aan geven en dan gaan we proberen 
het bedrag te verdubbelen! 

 

 To do  
Indien u gebruik wenst te maken van de dekbedden 
van het schip, dan dient u zowel op het gastendek als 
op het vrijwilligersdek gebruik te maken van 
hoeslakens en/of lakens! 
 

 Weetjes 
Afgelopen vaarseizoen is er een automatisch 
doseersysteem geplaatst bij de wasmachines 
waardoor u geen wasmiddelen/-poeders meer dient 
toe te voegen/mee te brengen.  
 


