
                                 
 

 
 

Bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties: de Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten; de Landelijke Vereniging tot Behoud van 

het Historisch Bedrijfsvaartuig; de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries "Het Zeilend Scheehout"; de Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie; de 

Stichting Behoud Hoogaars; de Stichting Kotterzeilen; de Stichting Langedijk Waterrijk; de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten; de Vereniging Botterbehoud; 

de Vereniging van Booteigenaren "Oude Glorie"; de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw; de Vereniging De Motorsleepboot; de Vereniging Klassieke Scherpe 

Jachten en  de collectie houdende scheepvaart musea. 
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Register Varend Erfgoed Nederland gaat ervoor! 
 
Na de naamswijziging en de intensieve werkzaamheden voor diverse 
wetsontwerpen waarmee het varend erfgoed te maken heeft gehad, is er 
voor 2017 een nieuw doel gesteld.  
Het doel voor 2017 is zoveel mogelijk eigenaren van schepen, die als 
varend erfgoed kunnen worden aangeduid, voor te lichten over het 
belang om hun schip bij te schrijven in het Register Varend 
Erfgoed Nederland (RVEN). Om dat doel te bereiken zijn binnen 
de Federatie Varend Erfgoed Nederland allereerst stappen gezet 
om de ingewikkelde opbouw van kosten bij de inschrijving te 
vereenvoudigen. Daardoor zijn er met ingang van 1 januari j.l. 
nieuwe lagere tarieven van toepassing. 
 
Aan de slag! 
 
Vanaf nu kan iedere eigenaar van een schip dat voldoet aan de basiscriteria – zie http://www.fven.nl/rven-criteria/ - zich 
inschrijven.  
De controle van het schip op de basiscriteria wordt uitgevoerd door de behoudsorganisatie die voor dat type schip actief is. 
De lijst van organisaties staat ook op de website. 
 
De aanmeld- en heraanmeldformulieren staan op de website http://www.fven.nl/rven-procedure/ . 
Daar kunt u ze downloaden en invullen.  
Een eigenaar stuurt de stukken naar de betreffende schouwcommissie en na controle leveren zij het  dossier aan bij het 
RVEN. 
 
De kosten bestaan alleen uit administratieve kosten.  
Aanmelding, heraanmelding, en verlenging kosten €10,-- per schip per 5 jaar, dus dat is nog geen €2,50 per jaar. 
 
De vrijwilligers van het bureau van de FVEN staan startklaar om het doel van 2017 te realiseren. 
We zien uw aanmelding graag tegemoet en hopen op een flinke uitbreiding van het register! 
 
Websites:  
www.fven.nl 
www.rven.info 
 
Vragen: 
register@fven.nl 

 

Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland t.a.v. Het Register 

p/a: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 

Postbus 15443, 1001 MK Amsterdam 

e-mail: register@fven.nl  

Telefoon Register (tijdelijk): 06-22 516 238 

Postbank: NL88 INGB 0004 3039 75 

KvK Amsterdam: 41204950 

Website: http://www.fven.nl/rven-register 

Website van het Register: www.rven.info 
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