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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2015 was een vol en bewogen jaar met vele hoogtepunten.
Het was een jaar waarin iedereen wel voorzitter had willen zijn. Zowel
nationaal als internationaal heeft het Zeekadetkorps Nederland zijn
beste beentje voorgezet en zijn piketpalen geslagen. Het zestig jarig
jubileum, Sail Amsterdam, nationale herdenkingen zijn zo enkele nationale aspecten. Internationaal was Nederland dit jaar voorzitter van de
International Sea Cadet Association (ISCA) en mocht gastheer zijn
voor de jaarlijkse bijeenkomst. Uitermate vermakelijk was de maaltijd
aan boord van de Pontresina waarbij de gasten, zoals ingefloten op de
weg erheen, trouw een kuiltje maakten voor de jus in de stamppot die
er in ging als Gods woord in een ouderling. Ook hier hebben we laten
zien waar een klein land en een kleine organisatie groot in kan zijn.
Over de verschillende hoogtepunten staan meer details elders in dit
jaarverslag.
Geheel zorgeloos is het jaar niet geweest. Hoewel we ons erg gelukkig
prijzen met de steun van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is het ook dit jaar niet gelukt andere partijen aan ons te binden. Hierdoor is er in financiële zin geen broodnodige verbetering opgetreden. Wel
zijn gelukkig gesprekken gaande met mogelijke partners. Tijdens Sail Amsterdam zijn de banden onderstreept met de gezamenlijke maritieme fondsen. Ook Netherlands Maritime Technology heeft een eerste stap gezet.
Grote onbekende voor ons zijn nog de vissers verenigingen en de binnenvaart, zodat in het jaar 2016 daar stappen naartoe moeten worden
gezet. Voorts worden stappen ondernomen om in gesprek te raken met
het Ministerie van Financiën om nogmaals een poging te ondernemen
belasting ontheffing te verkrijgen voor onze belangrijkste taak als AMBI:
het promoten van varen op groot en klein water met grote schepen en de
jongelui voor te bereiden op een beroepskeuze in de maritieme sfeer. Hoe
geslaagd we ook dit jaar weer zijn in het voorbereiden op een beroepskeuze in de maritieme sfeer moge blijken uit de cijfers elders in dit verslag.
Op het terrein van internationale uitwisseling heeft Nederland noodgedwongen een pas op de plaats moeten maken, maar in 2016 zullen wij ook
internationaal weer van de partij zijn. Kleinschaliger wellicht dan men van
ons gewend was, maar daar hopen we in de toekomst weer aan toe te komen. Wij zijn van mening dat de kennismaking met andere culturen en het
leren van elkaar in internationaal verband van grote waarde zijn bij de vorming van zeewaardige jonge mensen.
Kortom een mooi jaar om op terug te zien maar genoeg voor de boeg om
onze tanden in te zetten.
Wijnand Kramer
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Activiteiten
Voor het Zeekadetkorps Nederland was 2015 een jaar met
veel grote evenementen.
Het begon op 18 juni met een symposium vanwege het 60jarig jubileum van het Zeekadetkorps Nederland.
Dit symposium had als thema “Jong geleerd is oud gedaan:
de toekomst van de maritieme sector in Nederland” en
werd gehouden in het zelfde etablissement “De Zalm” te
Gouda, waar in 1949 het eerste Zeekadetkorps werd opgericht.
Sprekers waren de voorzitter van de Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reders, mevrouw T. Netelenbos, de voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group, de
heer E. Hietbrink en de commandant van de Netherlands
Maritime Force, commandeur R. Kramer.
Daarnaast vertelden enkele zeekadetofficieren over hoe zij
als zeekadet tot hun keuze voor een nautisch beroep zijn
gekomen.
Twee dagen later, op 20 juni, werd het 60-jarig bestaan
door de zeekadetten zelf gevierd.
De dag begon met baksgewijs waar de voorzitter van het
Zeekadetkorps Nederland, KTZ(T) BD W. Kramer de heer
Sjoerd Brandsma benoemde tot erelid van de Vereniging
vanwege zijn grote inzet in diverse functies gedurende een
periode van meer dan tien jaar. Tevens werd de heer
Brandsma onderscheiden met Het Zilveren Koggeschip.
De rest van de dag werd opgeluisterd door diverse evenementen voor de kadetten, een reünie voor oud-zeekadetten
en voor de vele belangstellenden een “open schip” aan
boord van de in Gouda aanwezige korpsschepen .
Het jaarlijkse landelijk zomerkamp van het Zeekadetkorps
Nederland vond plaats van 18 tot en met 24 juli met in het
totaal veertien deelnemende zeekadetkorpsen. Onder leiding van de Commandant Zomerkamp, KLTZ A. Mons werden achtereenvolgens de havens van Harlingen en van
Den Helder bezocht.
Het kamp werd, zoals gebruikelijk, ondersteund door de
Koninklijke Marine door middel van het ter beschikking stellen van personeel, een sleepboot en een snelle opblaasbare motorboot.
Tijdens het zomerkamp werd weer volop gezeild en geroeid, maar werd er ook veel aandacht besteed aan andere
activiteiten, zoals de doop van de nieuwe kadetten door de
zeegod Neptunes en het vermaarde “Spel Langendoen”, de
natte hindernisbaan.
Het Zeekadetkorps Nederland was met een aantal korpsschepen prominent aanwezig op Sail Amsterdam 2015.
Met name de Zaandam, het korpsschip van ZKK IJmond,
vervulde een mooie taak. Eerst voer dit schip mee in de
Parade of Sail en daarna hield de Zaandam als onderdeel
van het “Team Waterdicht” toezicht op de toegang van de
IJhaven.
Het korpsschip van ZKK Alkmaar, de Bulgia, voer op de
zaterdag door het Sail gebied met genodigden van het
hoofdbestuur.
Op het terrein van Nederland Maritiem Land werden door
de kadetten demonstraties gegeven op het gebied van
schiemanswerk en "keesje gooien": een tros met een zakje
aan het touw naar de overkant werpen.

Tijdens de Wereldhavendagen van 4 tot en met 6 september
was het Zeekadetkorps Nederland vertegenwoordigd door
korpsen uit de regio Rotterdam met de schepen Betelgeuze,
Assam II en Zeefakkel. Zoals gewoonlijk lagen deze korpsschepen afgemeerd op een prominente plaats en mochten
ze weer vele bezoekers verwelkomen.
De kadetten zorgden voor de nodige demonstraties en daarnaast was er voor hen de gelegenheid om een bezoek te
brengen aan Zr.Ms. Johan de Witt, het amfibisch transportschip van de Koninklijke Marine en aan het Britse fregat
HMS Portland.
Het Zeekadetkorps Nederland was dit jaar belast met de
organisatie van de jaarlijkse conferentie van de International
Cadet Association (ISCA), de organisatie waar alle zeekadetkorpsen ter wereld in vertegenwoordigd zijn. Deze ISCA
vergadering, waar vertegenwoordigers uit 13 landen aanwezig waren, vond plaats te Zaandam.
Tijdens de vergadering werden er presentaties gegeven
door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de
Sail Training Association Netherlands, Sail Amsterdam en
het Zeekadetkorps Nederland.
Als afsluiting van de conferentie werd aan de deelnemers
een diner aangeboden aan boord van het korpsschip van
ZKK Amsterdam, de Portresina. De volgende dag werd met
de diverse delegaties nog een vaartocht door de Zaanstreek
gemaakt aan boord van het Alkmaarse korpsschip Bulgia.
De vereniging Nederland Maritiem Land organiseerde van
29 oktober tot 6 november de Maritime Week. In het kader
van deze maritieme manifestatie hielden de meeste korpsen
“open schip”.
En “last but not least” was het Zeekadetkorps Nederland op
4 mei vertegenwoordigd bij de nationale dodenherdenking
op de Dam te Amsterdam en tevens bij de nationale Indië
herdenking op 15 augustus in Den Haag.
Uitgereikte onderscheidingen:
Zilveren Koggeschip:
20 juni: De heer S. Brandsma (Harlingen)
21 juni: De heer P. Keukenmeester† (Waalwijk)
21 juni: ZKO1 T. Gijsman (Waalwijk)
Zilveren Jakobsstaf
20 februari: ZKO1 F.F. Perreau (Lemmer)
14 november: ZKO2OC M. Forrester (Heerhugowaard)
Samenstelling hoofdbestuur per 31 december 2015
Voorzitter:
W.J. Kramer, KTZ(T) BD
Vicevoorzitter: G. de Bock
Penningmeester: W. Oosterom
Secretaris:
G.H. van Beest, KLTZ BD
Lid/CTV:
J. de Neef
Lid/PR:
R.J. Hagman
Lid/Opleidingen: Vacature

Cijfers
Sterkte per 31 december 2015
Nevenstaande tabel is een weergave van de
sterkte per 31 december 2015.
In 2015 is er helaas sprake van een daling in
de korpssterkte ten opzichte van 2014.
Om deze daling tegen te gaan is werving één
van de voornaamste speerpunten in het vigerende beleidsplan

Korps = korpsleiding en jeugdleden

Korps
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem
Delfzijl
Den Haag
Den Helder
Gouda
Harlingen
Heerhugowaard
Hellevoetsluis
IJmond
Lemmer
Maassluis
Moerdijk
Rotterdam
Schiedam
Urk
Vlaardingen
Waalwijk
Hoofdbestuur
Totaal

Bestuursleden
3
4
4
4
1
2
6
5
4
3
5
7
6
3
4
3
3
4
4
6
81

Vrijwilligers Korps Totaal
5
46
54
5
12
21
1
22
27
8
15
27
0
11
12
2
24
28
2
29
37
21
31
57
3
24
31
6
20
29
5
19
29
3
30
40
2
41
49
3
20
26
7
21
32
5
8
16
8
32
43
0
33
37
3
21
28
0
0
6
89
459
629

Belangstellingsregistratie
Bij de zeekadetkorpsen wordt de belangstelling voor een nautisch beroep bij de jeugdigen gewekt door de activiteiten en door degenen in het korps, die in een nautisch beroep werkzaam zijn of een opleiding daarvoor volgen.
In het volgende overzicht is aangegeven hoeveel korpsleden dit betreft.
De doelstelling van het Zeekadetkorps is “het voorbereiden van de jeugd op een maritieme beroepskeuze”. Het is
daarom goed te constateren dat het aantal zeekadetten dat een maritieme opleiding kiest aan het stijgen is.

Korpssterkte 31 december
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine
Actief ZKKNL en bij koopvaardij
Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep

2010 2011 2012
480
476
477
18
16
13
3,8% 3,4% 2,7%
42
40
43
8,8% 8,4% 9,0%
55
48
48
11,5% 10,1% 10,1%

2013
487
14
2,9%
39
8,0%
42
8,6%

~ Waarvan actief bij binnenvaart
~ Waarvan actief bij ander varend beroep
~ Waarvan actief in ander nautisch beroep
Actief ZKKNL en in maritieme opleiding
Totaal actief ZKKNL en maritieme sector

49
64
52
60
10,2% 13,4% 10,9% 12,3%
164
168
156
155
34,2% 35,3% 32,7% 31,8%

2014 2015
487
459
11
10
2,3% 2,2%
35
33
7,2% 7,2%
43
51
8,8% 11,1%
20
4,4%
6
1,3%
25
5,4%
58
61
11,9% 13,3%
147
155
30,2% 33,8%

Financieel jaarverslag
Voor het financieel jaarverslag 2015 van het Zeekadetkorps Nederland wordt u verwezen naar de website op
www.zkk.nl.
Indien u een “hard copy” van dit financieel jaarverslag wenst te ontvangen, kunt u dat aanvragen door een email
te sturen naar secretaris@zkk.nl
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