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Eindverslag Stichting SOS-HOTLO

Voorwoord
Zo voorspoedig de ontwikkelingen gingen in 2012, zo moeizaam gingen ze in 2013 met als
dieptepunt de sloop van de Hotlo in december 2013.
Nadat problemen met de Braziliaanse douane een transport van de Hotlo naar Europa had
verhinderd, waren alle activiteiten er in 2013 op gericht oplossingen te vinden waardoor de
Braziliaanse douane akkoord kon gaan met de export. Ook de bemiddelaars van de
Nederlandse regering lukte het echter niet de problemen tussen de (nog steeds formele)
Amerikaanse eigenaar van de Hotlo en de Braziliaanse douane op te lossen. De Stichting Hotlo
zou formeel eigenaar worden op het moment dat de Hotlo geladen zou zijn in een
transportschip.
Toen in maart 2013 het papierwerk bijna gereed was kwam onverwacht het bericht dat de
Noble Roger Eason (het boorschip waar wij de Hotlo uit hadden gehaald en dat op de oude
Verolme werf in Angra was gerenoveerd) alleen maar uit mocht varen als alle delen
tegelijkertijd uitgeklaard zouden worden. Inclusief Hotlo !! Dat bleek geen haalbare kaart. De
Amerikaanse eigenaar Noble Drilling heeft vervolgens besloten de Hotlo als scrap te laten
importeren omdat accijns betalen over de boekwaarde meerdere tonnen zou kosten. Door de
bemiddelaars van de Nederlandse regering is vervolgens geprobeerd de omschrijving “scrap”
te wijzigen in “Industrial heritage”. Ondanks de steun en inzet van minister Kamp is ook dit
niet gelukt. Eind november 2013 kregen we bericht dat met de sloop was begonnen: einde
Hotlo.
De activiteiten in Hengelo zelf, zoals de besprekingen met het Historisch Museum Hengelo en
het Heim, werden in de loop van het jaar op een lager pitje gezet. Alles was erop gericht om de
Hotlo aan boord van een schip te krijgen.
Een lichtpunt: de Twentse onderwijsinstituten zijn enthousiast gestart met het project om de
Hotlo tot in detail in het digitale tekenprogramma Solid Works uit te werken, waardoor later
driedimensionale projecties van het geheel en de delen mogelijk zijn.
Met het einde van de laatste Hotlo komt ook het einde van de Stichting SOS-Hotlo in zicht. Om
die reden is dit dan ook het laatste (jaar)verslag. Een (jaar)verslag waarin we uitgebreid ingaan
op het gehele project om op die manier verantwoording af te leggen.
Ook besteden we in het financiële hoofdstuk aandacht aan de wijze waarop wij het batig saldo
van de Stichting, naar verhouding, hebben terugbetaald aan geldgevers, donateurs, etc.
Ons rest niets anders dan al diegenen die ons hebben ondersteund, moreel, financieel en
fysiek, hartelijk te bedanken. Na het bekend worden van de sloop ontvingen we veel
(positieve) berichten; die deden ons goed.
Het blijft eeuwig jammer dat het ons niet is gelukt om, na alle geslaagde activiteiten
op de werf tot en met het geheel verzendklaar hebben staan van de goederen,
de Hotlo uit Brazilië te krijgen.
Cor Homans
Voorzitter SOS-Hotlo
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2. Proloog
Stork was nog druk in de weer met de innovaties aan de Hotlo-scheepsdieselmotor toen de
opdracht voor de inrichting van twee machinekamers voor de rederij Triton binnenkwam. De
scheepsbouw was in de jaren na de oorlog door het gebrek aan transportmiddelen enorm
gegroeid. Stork profiteerde daar volop van met haar Hotlo scheepsdiesel en was uitgegroeid
tot een van de grote leveranciers met een machine van eigen bodem.
Door de fusie met Werkspoor, dat ook scheepsdiesels bouwde, kon de kennis en kunde van dat
bedrijf ingepast worden in de basistechniek van Stork die in 1954 de eerste Hotlo had
opgeleverd. De opdracht voor de beide schepen, het m.s. “Goeree” en het m.s. “Schouwen”,
kwam nog te vroeg om alle innovaties toe te passen.
De hausse zou nog enkele jaren aanhouden, maar in 1964 waren er al tekenen dat de bouw
van grote zeeschepen zich verplaatste naar Azië. Anton Geesink mocht de Japanners met judo
hebben verslagen, op het gebied van scheepsbouw zouden we het onderspit delven.
Aangezien de markt in die jaren sterk landgebonden was, betekende dit ook het einde van de
scheepsmotorenbouw bij Stork. Ondanks verwoede pogingen om in andere landen de motor
af te zetten ging in 1969 de stekker er uit.
Een tiental jaren later waren andere ontwikkelingen er de oorzaak van dat de “Goeree” en de
“Schouwen” een complete gedaanteverandering ondergingen. De beide schepen waren
gebouwd voor bulktransport (o.a. graan). Door de komst van de containers was er voor veel
van dit type schepen geen werk meer. Tegelijkertijd begonnen de oliemaatschappijen met het
zoeken naar olie en gas op zee; het westen werd te afhankelijk van de Arabische leveranciers.
Nedlloyd, de reder die Triton had overgenomen, is met haar dochtermaatschappij Neddrill op
deze nieuwe markt ingesprongen door de beide schepen in 1976 om te laten bouwen, in
Japan, tot boorschip. De “Goeree” werd verbouwd tot een conventioneel boorschip met
ankers. De “Schouwen”werd uitgerust met het toen nog unieke systeem van dynamic
position(DP) en thrusters om het schip boven de boorput te houden. Het schip krijgt een
nieuwe naam: “Neddrill II”. Het gebruik als boorschip en de toepassing van DP waren de
belangrijkste reden dat de Hotlo motor nog steeds in functie was.
In 1996 beëindigt Neddrill het offshore avontuur en wordt de “Neddrill 2”, verkocht aan het
Amerikaanse off shore bedrijf Noble Drilling. De “Neddrill I” (voorheen m.s.Goeree) was in
1988 al in Pakistan gesloopt. De “Neddrill II” kreeg zijn derde naam, m.s. “Noble Roger Eason”,
naar één van de directieleden van Noble.

2.1 De Stichting SOS-Hotlo

Hoe het begon. Het was op 27 maart 2007 dat Alex Hertog, Rig maintenance supervisor (een
mooi woord voor HWTK-er) een bericht plaatste op de site kombuispraat.com.
De mannen van het eerste uur. Ze zijn bijna allemaal machinist geweest en hebben op schepen
gevaren die werden aangedreven door een oerdegelijke HOTLO van het Hengelose Stork en ze
zijn die machine nooit meer vergeten. "Je had er een echte haat-liefde verhouding mee", zegt
Gert-Jan Harmsen uit Bodegraven, die het bericht van Alex Hertog oppikte.

De Stichting SOS-HOTLO ontwikkelde een projectplan dat vooralsnog bestond uit 6 onderdelen
1. Verwerven van de motor, reserveonderdelen, gereedschappen;
2. Demontage, opslag;
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3. Transport en logistiek;
4. Verwerven plek in Hengelo en plaatsing;
5. Opknappen van de motor en montage;
6. Onderhoud, beheer en exploitatie

2.2 Samenvatting activiteiten 2011/2012 uit de jaarverslagen
2011

Het jaar 2011 was voor de Stichting een succesvol jaar. Het verwerven en het transport van de
Hotlo stonden centraal . Het resultaat: de motor werd eind augustus door Noble geschonken en
er was zicht op transport. Eind 2011 bracht Scott Marks, directielid (vice-president Engineering)
van Noble een bezoek aan Hengelo.
Tevens werd in dat jaar de basis gelegd voor het exploitatieplan, met de Hotlo als icoon van de
Twentse innovatieve kracht in de 50-er jaren als symbool voor de innovatieve kracht nu. Het
grote brok industrieel erfgoed krijgt daarbij een maatschappelijk en educatief karakter.
De website www.sos-hotlo.nl ging het internet op en de fondsenwerving ging van start. Naast
het bestuur werden expertisegroepen ingesteld om de professionaliteit van het werk te
vergroten.
Voor uitgebreid verslag zie Jaarverslag SOS-Hotlo 2011.

2012

De activiteiten in 2012 waren aanvankelijk eveneens bijzonder succesvol. De finaciering van fase
1 van het project, het verwerven van de motor, de demontage en het transport, kwam rond. De
onderwijsinstellingen tekenden een intentieverklaring m.b.t. de exploitatie. De regionale pers
besteedde uitgebreid aandacht aan de Hotlo en de website werd druk bezocht. De stichting kon
tijdig een “go” geven voor het project.
De euforie van het hijsen van de motor uit het schip, na een lang en intensief demontageproces,
werd fors overschaduwd door het kostbare echec van het transport. De goederen werden niet
uitgeklaard, terwijl het schip de Vectis Falcon voor anker lag op de rede van Angra dos Reis.
Voor uitgebreid verslag zie Jaarverslag SOS-Hotlo 2012.

3. Activiteiten 2013
De activiteiten van de stichting hadden in 2013 hoofdzakelijk betrekking op het transport van de
Hotlo en de overige onderdelen, meer specifiek het verkrijgen van toestemming van de
Braziliaanse autoriteiten om de motor het land uit te krijgen. Bij al deze activiteiten leek het
begrip “belang” een grote rol te spelen. Wie had welke of juist géén belangen bij het project en
wat was het effect daarvan op het verloop. Wij werkten vanuit de wetenschap dat het een
amerikaans-braziliaanse aangelegenheid was, die wij zo goed mogelijk trachtten te faciliteren.
Costa Porto
Na het mislukte transport in november 2012, de motor werd door de douane niet uitgeklaard
omdat deze niet op “bonded area” stond, kwam de import/exportafdeling van de werf
“Brasfels” met drie opties om hier een oplossing voor te vinden.
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1. Transport van het materiaal naar de bestaande douaneterreinen op de werf
2. Het plaatsen van de onderdelen op een ponton en deze aanleggen bij de douanepier
3. Aanvraag tijdelijk douaneterrein
Het aanvragen van een tijdelijk douaneterrein.
De eerste twee opties bleken onhaalbaar. Het transporteren van de motor naar de terreinen was
onmogelijk. Ook was er onvoldoende plaats op de douaneterreinen. Het plaatsen op een stabiel
ponton zou een bijzondere kostbare zaak worden, waarbij de duur van het gebruik van het
ponton niet vast zou staan; een te groot financieel risico dus.
Er volgde een radio stilte. Om de impasse te doorbreken vonden we via onze exportbemiddelaar
Xxtras het Braziliaans in/en exportbedrijf “Costa Porto” bereid om te onderzoeken wat de
mogelijkheden waren voor de aanvraag van een tijdelijk douaneterrein (alfandegamento
provisorio). Op 4 februari is er op initiatief van SOS-Hotlo in Rio de Janeiro een eerste overleg
met Costa Porto, Cevalogistics en Noble do Brasil, waarbij ook de voorzitter van de stichting
aanwezig is. Uiteindelijk wordt er overeenstemming bereikt over de door Costa Porto
voorgestelde route. Als eerste wordt met BrasFELS de plaats bepaald voor het aan te vragen
“temporary bonded area” en worden de exportdocumenten nog eens gecontroleerd en
aangepast. De motor, containers en de scheepsdelen worden door de werf verplaatst naar het
hoogste(eind)punt van de hellingbaan.
Alfandegamento provisorio
Er lopen nog al wat apen en beren op de Braziliaanse wegen. De schermutselingen met
betrekking tot uitvoering, verantwoordelijkheden en communicatie duren tot eind februari.
Uiteindelijk verschijnt op 8 maart het eerste document m.b.t. de aanvraag van het tijdelijk
douaneterrein. Veertien documenten zullen er aangeleverd moeten worden door SOS-Hotlo,
BrasFELS en Noble do Brasil/Cevalogistics. In de daarop volgende discussies gaat het er om wie
welk document moet aanleveren en ondertekenen. De aanvraag zal gedaan worden onder
verantwoordelijkheid van Noble do Brasil en Cevalogistics.
Zelden meegemaakt hoe nodeloos ingewikkeld iets gemaakt kan worden. Half april ontbreken er
nog steeds enkele documenten, de tijd begint te dringen in verband met de beschikbaarheid van
het dok en daardoor de laadmogelijkheden.
Op 25 april komt het volgende bericht van Noble do Brasil: Are you able to estimate how long it
will take to conclude the “temporary bonding” process once the power of attorney is complete
and CEVA submits all the paperwork in Itaguai?
Er is dan een half jaar verlopen na het mislukte transport begin November 2012.
Upgrading Noble Roger Eason
Op dezelfde dag komt het bericht binnen van Gary Davis, de projectleider van Noble op de werf,
dat er voor 15 mei een oplossing moet worden gevonden. Op die dag zal het schip worden
opgeleverd. Uitklaren van het schip is alleen mogelijk als de Hotlomotor en de overige goederen
ook uitgeklaard kunnen worden. Zij behoren tot het pakket van tijdelijk ingevoerde artikelen. De
stichting zit voor het blok, alle mogelijk opties op relatief korte termijn brengen een enorm
financieel risico met zich mee. Deze zijn zo groot, dat ook Noble zich hiervoor niet garant wil
stellen.
Het uiteindelijke resultaat is dat de import van de motor en onderdelen als sloopmateriaal in
gang wordt gezet. Import als goederen wordt veel te duur door de hoge boekwaarde. Wél geeft
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Noble aan dat zij de regie behouden en ons de tijd willen geven om met de douane tot een
oplossing te komen, waarbij de motor in tact blijft.
Carta consulado
De stichting SOS-Hotlo zet n.a.v. de verstrekte informatie in op twee zaken. Op de eerste plaats
moest voorkomen worden dat de motor geheel gesloopt zou moeten worden. Op de tweede
plaats wilde de stichting de Hotlo en onderdelen graag onderbrengen bij de werf. Dat zou de
lijnen bekorten en ons onafhankelijk maken van Noble do Brasil en Cevalogistics. Om de
opties, mogelijkheden en consequenties te bespreken is er midden mei direct overleg met
Noble in Angra dos Reis.
Ook Nederlanders in Brazilië worden ingeschakeld evenals het zusterbedrijf KeppelVerolme in
Rotterdam. De resultaten van de gesprekken geven aan dat het geen sinecure zal worden om
een positief resultaat te boeken.
Het Nederlandse consulaat stelt een officeel document op waarin zij het belang van het
behoud van de motor als industrieel erfgoed aan geeft. Dit document “Carta Consulado” moet
een belangrijke rol spelen bij het gesprek dat Cevalogistics heeft met de douane over de mate
van slopen van de motor. Cevalogistics: “We are yet trying to get approval from customs to
perform an “internal” destruction, leaving the outside carcass relatively intact for your sake”.
We zullen er niets meer van horen.
Blokkade kraanbaan
Van de werf krijgen we bericht dat eind augustus de baan van de kraan die de Hotlo in een
transportschip zou moeten hijsen geblokkeerd wordt i.v.m. de bouw aan een Floating
Production, Storage and Offloading-unit (FPSO). Een en ander betekent dat er meer druk op de
ketel moet komen. De woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer van de diverse politieke
partijen worden geïnformeerd. Ook minister H. Kamp wordt op de hoogte gebracht en hem
wordt verzocht actie te ondernemen.
Naar aanleiding hiervan krijgen we bericht uit Brazilië dat via het consulaat in Récife, twee
ondernemers zich daadwerkelijk willen inzetten voor het project. Begin september krijgen we
de positieve berichten dat de blokkade van de kraanbaan uitgesteld is tot eind oktober en dat
onze bemiddelaars kansen zien de motor (heel) het land uit te krijgen. De directie van Noble
zegt ondertussen toe dat eventuele sloperskosten voor rekening van Noble zijn.
Tegenslag ondervinden we deze keer in het charteren van een schip. Het lukt niet om een
betaalbaar schip te vinden in het korte tijdsbestek.

Proceeding the importprocess

Op 19 september krijgen we het bericht dat Noble het importproces definitief door gaat
zetten. “Noble now must move forward and has significant concerns and obligations under
applicable Brazilian custom laws”. Extra wrang is het dat er na de definitieve afsluiting van de
kraanbaan er drie aanbiedingen voor transport binnen komen. Een laatste uiterste inspanning
van de ambassade van de Nederlandse Ambassade in Brazilië om “scrap”om te zetten in
“industrial heritage” komt te laat.
De projectleiding van Noble meldt op 2 december dat, zoals al eerder is aangekondigd, met de
sloop van de Hotlo is begonnen.
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Parallel aan de activiteiten in Brazilië werd in Nederland hard gewerkt aan de volgende
fase in het proces, de gedeeltelijke demontage in Rotterdam.
De demontageploeg

Door de omvang van de motor, en vooral de hoogte is transport over het Twente kanaal niet
mogelijk. Na aankomst in R'dam zal de motor gedeeltelijk gedemonteerd worden, om de
hoogte terug te brengen van 11 meter naar 6 meter. Een geschikte hal met voldoende
hijscapaciteit is al beschikbaar gesteld door Broekman.
Na een informatie bijeenkomst op 14 februari hebben zich voldoende mensen gemeld om deze
demontage mede te begeleiden t.a.v. planning, archivering, logistiek, kennis en veiligheid.
Uiteindelijk is de bemanning hiervoor na 2 bijeenkomsten in Apeldoorn samengesteld uit 12
technici uit heel Nederland. Voor het demontage werk zijn ons ook monteurs toegezegd door
technisch uitzendbureau SimyTech. Transport over water naar Hengelo zal Combi Terminal
Twente (CTT) voor zijn rekening nemen.
De handboeken, tekeningen en instructie boeken liggen klaar, de werkplek is geregeld,
transport grotendeels voorbereid, de bemanning is gevormd, nu de motor nog. Jammer!

Daarnaast was en is er een speciale groep betrokken bij het:

Stork tekeningenarchief

Begin 2013 komt bij de Stichting SOS-Hotlo het bericht binnen dat i.v.m. de aanstaande
verhuizing van Stork naar het havengebied het tekeningenarchief zal worden vernietigd. In dit
enorme archief, naar schatting een half miljoen tekeningen, zitten ook tekeningen van de
dieselmotoren. De stichting krijgt toestemming van Stork om onderzoek te doen. Was het in
eerste instantie de bedoeling om de Hotlo-tekeningen te behouden. Na enkele keren aan de
slag bleek dat er zoveel waardevol materiaal was dat het gehele archief doorgespit is.
Uiteindelijk resulteert dit na overleg met de stadsarchivaris en het Historisch Instituut
Overijssel in het opzetten van een tekeningenarchief op basis van productgroepen, kwaliteit en
historische waarde van de tekeningen. Het gaat dan allang niet meer om alleen maar
dieselmotoren. Tot de op te zetten collectie tekeningen horen stoommachines, turbines,
suikerfabrieken, gemalen, enz.
Een pré selectie is eind 2013 afgerond. Het ligt in de bedoeling om naast het opzetten van een
archiefdatabase de tekeningen ook te digitaliseren.
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4. Bestuur
Cor Homans

Voorzitter

Verwerving, transport, locatiekeuze en
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Wil Kuipers
Vice Voorzitter
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Joost Klieverik
Secretaris
Secretariaat en nieuwe media
Jos Verhoeven
Penningmeester
Financiën en fondsen
Gert-jan Harmsen
Lid
Techniek en contacten
Ben Rodenburg
Lid
Techniek, (de)montage, transport,
locatie
In de loop van 2013 heeft Gert-jan Harmsen afscheid genomen van het bestuur
Activiteiten
De activiteiten waren begin 2013 nog breed gericht t.a.v. het project. In de loop van het jaar
kwam alle aandacht te liggen bij de werkzaamheden die een transport mogelijk zouden
moeten maken. Daarnaast was er t.a.v. plaatsing en exploitatie een overleg met
technologiemuseum Heim en het Historisch museum Hengelo o.l.v. een externe voorzitter. De
basis hiervoor was de nieuwe ontwerpschets voor gebouw en omgeving Hotlo.
Met de onderwijsinstituten werd overeenstemming bereikt over de wijze waarop de Hotlo een
plek zou krijgen in het onderwijsprogramma, in eerste instantie uitgaande van de technische
tekeningen.
De resultaten van de activiteiten van het Bestuur zijn direct terug te vinden onder:
3. Activiteiten, 5. Communicatie en 6. Financiën.
Ondersteuning
Founders
Stork Technical Services
Van Wijnen Hengelo B.V.
Rabobank Centraal Twente

ROC van Twente
Saxion Hogescholen
Universiteit Twente

Comité van Aanbeveling
Dhr. C. van Bemmel
Directievoorzitter Van Wijnen Holding N.V.
Dhr. W. Boomkamp
Voorzitter College van Bestuur Saxion Hogescholen
Dhr. A. Flierman
Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente afscheid 1-9-2013
Dhr. H. Hazewinkel
Voorzitter Raad van Commissarissen TKH Groep
Dhr. H. Kroeze
Voorzitter VNO-NCW Overijssel
Dhr. W. Lemstra
Hoogleraar Publiek Private Samenwerking
Dhr. D.E. Meikle
Directievoorzitter Stork Technical Services
Dhr. J. Munsterman
Voorzitter FC Twente
Dhr. F. van Riet
Voorzitter Raad van Commisarissen Fairstar Heavy Transport
Dhr. H. Schutte
Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente tot 1 september 2012
Dhr. H. Spenkelink
Voorzitter Industriële Kring Twente
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Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij
Vanaf begin 2012 ondersteunt de Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij (KNHM) de
Stichting SOS-Hotlo inhoudelijk en financieel.
De inhoudelijke bijdrage heeft betrekking op het ondersteunen van de Stichting bij de verdere
ontwikkeling van de organisatiestructuur en het proces om te komen tot de meest geschikte
locatie en exploitatievorm. Deze ondersteuning wordt geleverd door Dion van den Bersselaar,
medewerker van het landelijk bureau van de KNHM.
Voor eventuele inhuur van externe expertise heeft de KNHM een budget gereserveerd. Uit dit
budget zijn de volgende twee bijzondere activiteiten gefinancierd:
• Onder voorzitterschap van ir. Hans van Dort (oud directeur Arcadis) overleg met het Historisch
Museum Hengelo, Techniekmuseum Heim en Projectbureau Hart van Zuid.
• Politieke strategie met bureau Dröge en Van Drimmelen;
Gemeente Hengelo, Hart van Zuid
Met de gemeente Hengelo is regelmatig overleg geweest over de voortgang van het project en
zijn er vragen gesteld ten aanzien van communicatie, loslocatie en plaats voor de Hotlo.
Gesprekspartner namens de gemeente was Gerard Jilleba. Op heikele momenten in de
voortgang is er direct overleg geweest met verantwoordelijke wethouder en burgemeester.
Met het Projectbureau Hart van Zuid (een gezamenlijke organisatie van de Gemeente en Van
Wijnen) is ook regelmatig overleg gevoerd, specifiek in het kader van de plaats voor de Hotlo.
Gesprekspartners waren daar Huub Kuipers en Wil Bohnen.
Relatiebeheer
De stichting heeft zich op de volgende sectoren begeven, ten einde kennis, middelen en
medewerking te verkrijgen voor haar doel :
Overheid.
Gemeente,
Provincie.
Onderwijs.
Universiteit, Hoge scholen, ROC.
Bedrijfsleven. Scheepsbouw/engineering
Overige.
Industrieel Erfgoed.
Maritiem- en Wegtransport
Publiciteitsorganisaties
Regionale maakindustrie
Belangenorganisaties als FME, IKT.
In het kader van de relaties speelde Bijzonder transportorganisatie Xxtras een belangrijke rol
t.a.v. de inschakeling van het Braziliaanse exportbureau Costa Porto. Dank zij dit contact kon het
overleg in Brazilië weer vlot worden getrokken en werden er praktische voorstellen gedaan die
wel gevolgd zijn, maar door tijdgebrek niet gerealiseerd konden worden.
Onderwijsproject
De technische opleidingen van de Twentse onderwijsinstituten gaan de Hotlo opnemen in hun
programma. Voor het ROC van Twente en Saxion Hoge Scholen betekent dit dat de studenten op
basis van de oorspronkelijke technische tekeningen van de Stork scheepsdiesel type Hotlo, kennis
van en ervaring opdoen met het technisch tekenprogramma Solid Works, op het niveau van
zowel Mbo als HBO.
De Universiteit Twente richt zich op onderwijs en toepassing op het gebied van ‘design
rationale’. Ofwel, is het mogelijk de redeneringen en beslissingen van de ontwerper te
reconstrueren op basis van de beschikbare informatie? Daarmee bieden de beschikbare
tekeningen een goede mogelijkheid voor herontwerp-opdrachten, waarbij het uitgangspunt
duidelijk, gestructureerd en nauwkeurig is – en dat, zonder dat het materiaal afgeschermd is
door eigendomsrechten.
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5. Communicatie
Perscontacten/artikelen
De contacten met de regionale pers functioneerden goed, maar hier was er meer reden voor
minder informatie omdat er voor het brede publiek minder te melden was. De spinoff van de
Hotlo, zoals het werken aan het tekenarchief kreeg daarentegen ruime aandacht. In de
plaatselijke editie van de Twentsche Courant/Tubantia verschenen toch nog negen omvangrijke
artikelen met foto’s. De grote momenten werden geplaatst in de regionale editie. Ook De
Roskam en Hengelo’s Weekblad schreven over de Hotlo.
RTV Hengelo/Oost
RTV Hengelo besteedt periodiek bij belangrijke gebeurtenissen aandacht aan de Hotlo via
radio-uitzendingen en TV uitzendingen. Daarnaast legt RTV Hengelo bijzondere momenten op
beeld vast. RTV-Oost besteedde in een nieuwsitem uitgebreid verslag over het droeve einde
van het exportproces.
Politiek
Om het exportproces, specifiek de uitklaring van de motor en overige onderdelen te ondersteunen, hebben we een drietal keren een beroep gedaan op het rijk. Allereerst was dat in
2012 bij de afwijzing door de douane. Het consulaat heeft toen pogingen gedaan, maar kregen
geen kans. De Braziliaanse autoriteiten zagen het geheel als een binnenlandse aangelegenheid
en buitenlandse bemoeienis was daarom niet gewenst .
De tweede oproep hebben we gedaan na de melding dat de motor als “scrap” geïmporteerd
zou worden. Het consulaat heeft toen een officiële verklaring geschreven m.b.t. de status van
de motor als industrieel erfgoed de “Carta Consulado”. In tweede instantie is er na overleg met
minister H. Kamp via het ministerie van Buitenlandse zaken en het consulaat in Recife een
bemiddelingspoging op gang te komen die een kans van slagen leek te hebben. Helaas bleek er
in de korte tijdspanne dat de kraanbaan van de werf beschikbaar was geen betaalbaar schip
beschikbaar te zijn.
Na de melding van Noble dat de sloop in gang zou worden gezet is er een derde poging
wederom via Minister Kamp en Buitenlandse zaken gedaan om het begrip “scrap”op de
importdocumenten om te zetten in “industrial heritage”. Helaas was ons de tijd niet gegund.
Website
In 2013 waren er niet de spectaculaire momenten zoals in 2012 met veel materiaal voor
informatie naar derden. Het was eerder belangrijk zorgvuldig te manoeuvreren om de
voortgang niet te frustreren. Ondanks de summiere berichtgeving bleef de website goed
bezocht. Pieken zijn er op de momenten dat er artikelen in de pers verschijnen met betrekking
tot de voortgang en de inschakeling van het rijk.
Nieuwsbrieven
Periodiek werden Comité van Aanbeveling, founders en sponsoren op de hoogte gehouden
over vorderingen of op handen zijnde belangrijke gebeurtenissen.
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6.Financiën
Organisatiekosten
De uitgaven voor de organisatiekosten bedroegen in totaal Ä7.442; ruim binnen de begroting.
Projectkosten fase 1
Fase 1 beslaat het traject van: verwerving, demontage Brazilië, transport Brazilië – Nederland,
demontage Rotterdam en transport Rotterdam-Hengelo.
De projectkosten voor fase 1 zijn begroot op ca. Ä 1,3 mio. Reële verwachting van de bijdrage
in natura hierbinnen is in geld uitgedrukt ca. Ä750.000.
In 2013 zijn meerdere mensen van Nederland naar Brazilië gevlogen om de besprekingen met
betrekking tot de export van de Hotlo-motor op gang te brengen en de gevolgen van de
wendingen binnen het project te bespreken.
Ten aanzien van de destructie van de motor en mogelijke extra kosten op de werf zijn er nog
besprekingen gevoerd met de directie van Noble in Houston. Bij deze besprekingen heeft
Noble toegezegd deze voor haar rekening te nemen.
Alle inspanningen ten spijt is het transport niet gelukt. De projectkosten blijven daarom ook
ver achter bij de begroting.
In 2012 is overigens door de chartering van een schip en bijkomende kosten al wel een deel
van de transportkosten (Ä 90.900) naar Rotterdam betaald. Aan projectkosten is in 2013 Ä
44.315 besteed.
Fondsenwerving fase 1 en fase 2
Er zijn in 2013 geen extra activiteiten opgezet op het gebied van fondsenwerving. De begroting
voor Transport en Demontage was rond. Het transport van de motor en de overige delen was
in principe mogelijk binnen de begrootte transportkosten. Ook de activiteiten in Rotterdam en
het transport naar Hengelo waren gedekt, mede door de garantie van de Provincie Overijssel
en de brede toezeggingen van ondersteuning in natura.
Zolang de motor nog niet op transport was gesteld leek het ons niet urgent om te werken aan
de financiering van fase 2.
Financiering in natura
Naast de ontvangen gelden hebben we veel steun ontvangen in natura. Noble heeft ons de
Hotlo-motor, hulpmiddelen, de schroef en het achterschip geschonken. Personeel is ons ter
beschikking gesteld om de demontage uit te voeren. Diverse mensen van Noble hebben zich
belangeloos ingespannen om de motor te verschepen. Dat laatste geldt ook voor BrasFELS (de
werf in Brazilië) die waar nodig medewerkers en materiaal aan ons project ter beschikking
stelde. De reis- en verblijfskosten in Brazilië van de SOS-medewerkers uit Hengelo zijn door
Noble betaald.
In Nederland stonden de vrijwilligers klaar om het transport met de binnenvaart mogelijk te
maken.
Verder mogen de werkzaamheden van KNHM en XXtras niet onvermeld blijven. Zonder hun
naturabijdrage waren we niet zover gekomen. Het is moeilijk aan te geven hoeveel de waarde
precies is van al deze bijdragen in natura, maar het mag duidelijk zijn, dat die substantieel is.
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7.Vereffening van de Stichting SOS-Hotlo
De uitgaven in 2013 hebben nagenoeg geheel betrekking op kosten die direct samenhangen
met de pogingen de Hotlo terug te halen naar Nederland. Het grootste deel daarvan waren
uitgaven die zien op het mislukte transport in het najaar 2012. In totaal was daar ruim een ton
mee gemoeid.
In 2014 is overeengekomen dat van de ontvangen sponsorgelden , giften etc. 48% wordt
terugbetaald. De ontvangen garantiebedragen zijn ook voor 48% terugbetaald aan de
verstrekkers. Een en ander is al in de jaarrekening 2013 verwerkt.
Van de garantstelling voor het transport door de Provinciale Staten van Overijssel, hebben we
helaas geen gebruik kunnen maken.
Verder is er voor Ä 3.395 aan kosten verwerkt die toerekenbaar zijn aan 2014. Alles bij elkaar
heeft dat geleid tot een overschot van Ä 1.274. Het eigen vermogen/liquidatiesaldo van de
Stichting S.O.S. HOTLo bedraagt per 31 december 2013 Ä 3.776. Het liquidatiesaldo zal
aangewend worden voor doelen die gerelateerd zijn aan de Hotlo
Helaas heeft de Stichting S.O.S. Hotlo zijn doelstellingen niet kunnen bereiken. Het bestuur
heeft daarom inmiddels besloten de stichting op te heffen. Naar verwachting zal dat nog in
2014 worden afgerond.
In artikel 10 van de statuten van de stichting is een bepaling opgenomen over een eventueel
resterend batig saldo: “Hetgeen na voldoen van de schuldeisers van het vermogen van de
stichting is overgebleven wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de
stichting, tenzij het bestuur besluit daaraan een andere bestemming te geven.”
Het bestuur heeft besloten om het batig saldo te besteden aan de stichting “Stork Hotlo”. Deze
stichting heeft als doel de herinnering en het beeld van de Hotlo levend te houden. Middelen
daarbij zijn o.a.: het digitaal tekenen van de motor tot in detail, behoud van het
tekeningenarchief en zo mogelijk een boek.
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