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De Schepencarrousel is een systeem waarbinnen schepen uitgewisseld
kunnen worden tussen ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte
periode (ca. 3 maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen het verhaal van het schip en de
cultuurhistorie van de scheepvaart. Van het schip wordt verteld waar en
waarom het gebouwd is, wat het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd
en waarom bepaalde aanpassingen gedaan zijn. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze website www.schepencarrousel.nl

NIEUW BOEKINGSSYSTEEM
Het boekingssysteem in Relatics blijkt toch erg gebruiksonvriendelijk, daarom zijn we overgegaan naar
een simpeler, doch doeltreffender systeem. Op onze website bij ligplaatsen
(http://www.schepencarrousel.nl/pages/ligplaatsen.html) staat nu alle informatie per ligplaats
weergegeven. Ook is er voor elke ligplaats een ligschema waar je kunt zien of er nog plaats is op de
ligplaats. Op elke ligplaats is te zien welk voordeel het biedt om aangesloten te zijn bij de
Schepencarrousel.
Het boeken van een ligplaats kan uitsluitend via het boekingsformulier op de website
(http://www.schepencarrousel.nl/pages/meedoen_boeken.html). Als u een boeking heeft gedaan
dan gaan wij contact opnemen met de havenmeester van de ligplaats. Als deze de boeking goedkeurt
dan krijgt u van ons een bevestiging van de boeking. Vervolgens werken wij het ligschema van de
ligplaats bij. Daarnaast willen wij een app gaan ontwikkelen waarbij je als schipper kunt zien wanneer
je waar ligt.
Alleen bij boekingen via de Schepencarrousel heeft u recht op de voordelen zoals wij die per ligplaats
hebben uitonderhandeld.
WINTERLIGPLAATSEN
Uit de schippersbijeenkomst bleek dat er behoefte was aan winterligplaatsen, dus wat langer dan drie
maanden op een locatie liggen in de winter. Er is een aantal locaties bij ons aangesloten waar alleen in
de winter ruimte is voor Schepencarrousel schepen. Op deze ligplaatsen is het nu mogelijk om eenmalig
met drie maanden te verlengen, in overleg en mits er plaats is (dus nieuwe boekingen hebben
voorrang). Het gaat hierbij om de locaties Culemborg, Nijmegen en Amersfoort.
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Nieuw schip: ingekorte spits ‘Virunga’

SCHIPPERS GEZOCHT VOOR REGIO NIJMEGEN - BIJEENKOMST
Om meer ligplaatsen aan te sluiten en om te zorgen voor een goede doorstroming op de ligplaatsen is
het handiger om meerdere locaties in een regio tegelijkertijd aan te sluiten. Daarom gaan we nu in
een aantal regio’s een actie doen om daar schippers en locaties te verzamelen, zodat we concreet aan
de slag kunnen en ook schepen kunnen aanbieden op een nieuwe locatie.
Er is een aantal schepen die vaak in de regio Nijmegen liggen, daarom is deze regio als eerste aan de
beurt. Hierbij denken we aan plaatsen als Grave, Mook, Cuijk, Niftrik, Batenburg, etc. Om te kijken
waar de behoeftes liggen en wat er mogelijk is gaan we een bijeenkomst houden met schippers,
ligplaatseigenaren en andere belangstellenden. We zoeken dus ook schippers die wel eens in de regio
Nijmegen willen liggen. De bijeenkomst staat gepland op donderdagavond 16 oktober om 20.00 uur
aan boord van de Twee Gebroeders in de Lindenberghaven in Nijmegen. Alle belangstellenden zijn
welkom.
TARIEVEN SCHEPENCARROUSEL
De tarieven voor een bijdrage van schippers aan het in stand houden van de Schepencarrousel voor
2014 en 2015: de schipper betaalt 1 euro per dag dat hij op een Schepencarrousel locatie heeft
gelegen, hiervoor krijgt de schipper een rekening na de ligperiode. Dit is los van het havengeld dat op
sommige locaties wordt geheven. Van belang hierbij is dat de aankomst en vertrek data goed worden
doorgegeven aan de stichting, dit kan via het boekingsformulier op onze website:
http://www.schepencarrousel.nl/pages/meedoen_boeken.html Bij aankomst- en vertrekdatum
sturen wij u een email met verzoek om bevestiging van de aankomst- en vertrekdatum met hierbij
eventueel een evaluatieformulier. Als wij geen goede aankomst en vertrekdata hebben ontvangen
gaan wij uit van drie maanden liggen vanaf de geschatte aankomstdatum. Een extra mogelijkheid is
om de bijdrage in een keer af te kopen voor een jaar, dit kan door voor 1 maart van dat jaar een
bedrag over te maken van 250 euro op rekeningnummer NL14RABO 010.67.53.444 t.n.v. Stichting Ervaren Arnhem, o.v.v. 'abonnement 2015'.
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