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Warmond, 10 Januari 2022 

 Aan de vrienden van de Hylke Tromp  

Beste vrienden en bemanningsleden van de Hylke Tromp, 
 
 
Het afgelopen jaar was wederom bijzonder. Nog steeds hebben we af en aan te maken met maatregelen 
waardoor de gewone gang van zaken niet altijd mogelijk is. Bestuursvergaderingen gingen via Zoom of 
werden uitgesteld, varen met de Hylke moest soms met minder gasten en zeilwedstrijden gingen alleen 
door onder aanvullende eisen. Van alle kanten werden alle zeilen bijgezet, waardoor er ondanks alle 
maatregelen toch weer veel gebruik gemaakt is van de Hylke. 
 
In 2021 is ze 70 keer uitgevaren, waarvan we 33 keer een totaal van 205 gasten mochten ontvangen. We 
zijn onder meer uitgevaren voor: “LekkerZeilenMetDeHylke” , “NatuurOntdekkingCentrumKoudehoorn” , 
“Stichting de Zeepunter KU12 Anna Maria” , “De Biggerband” , “Adamas Inloophuis voor Kankerpatienten 
en hun naasten” en “Cooperatieve Vereniging Land van Ons”.   
 
In samenwerking met Albert Heijn Warmond is er een statiegeldactie opgezet. Het winkelend publiek kon 
kiezen hun statiegeld te doneren aan de Hylke Tromp Stichting, en een groot deel heeft dat ook gedaan. 
Er werd een bedrag van €1043,- opgehaald, een fantastisch resultaat! Om deze donateurs te bedanken 
mochten we een aantal van hen meenemen met een zeiltocht over de Kagerplassen, dit werd door hen 
zeer gewaardeerd. 
  
Voor het nieuwe seizoen is het plan om medewerkers van de intensive Care- en Cororna-afdelingen van 
de ziekenhuizen in Leiden en Leiderdorp uit te nodigen voor een zeiltocht met de Hylke over de 
Kagerplassen. Als tastbare blijk van grote dank voor hun buitengewone inspanningen de afgelopen 2 jaar.  
Als vriend van de Hylke helpt U door uw jaarlijkse bijdrage dus ook mee om deze “DankJeWelZeiltochten” 
mogelijk te maken. 
  
Dan rest ons iedereen de Beste wensen voor 2022 te wensen, en alvast een behouden vaart in het 
komende seizoen. Een nieuw vaarseizoen waar we hopelijk weer spontaner ons leven kunnen leiden en 
dus ook makkelijker en vaker gebruik kunnen maken van de Hylke. 
 
 
Namens het bestuur, 
Alex Knijnenburg 
Secretaris 


