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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2016 was een rustig jaar voor het Zeekadetkorps Nederland. Na zoveel
hoogtepunten in het jaar er voor was dat ook te verwachten. Toch was het niet een
jaar van louter vlakte. Verschillende korpsen van Zeekadetkorps Nederland zijn in
de kijker gelopen door activiteiten. Zo waren er opnamen voor een film over de evacuatie Duinkerken in WOII. Voor deze opnamen deels voor de kust van Duinkerken
en deels in de buurt van Urk zijn opnamen gemaakt aan boord van de Sittard van
Zeekadetkorps Harlingen. Min of meer tijdens de opnamen bij Urk werd een begin
gemaakt met het bergen van een Vickers Wellington bommenwerper waar het Zeekadetkorps Lemmer bij betrokken is als bewakingsschip van het aangebrachte bassin. Het Jeugdjournaal bracht een bezoek aan het nationale zomerkamp. Om zo
maar wat hoogtepunten te noemen.
Bestuurlijk is het hoofdbestuur nog steeds aan het sukkelen
met een onderbezetting, met name op het gebied van de
opleidingen. Verder is door persoonlijke omstandigheden
een lid van het bestuur tijdelijk niet beschikbaar en heeft de
vicevoorzitter door overmatige werkdruk ook tijdelijk de inzet voor het Zeekadetkorps Nederland moeten inkrimpen.
Hierdoor is meer op ons bord blijven liggen dan goed is
voor de vereniging. Voor de aftredende penningmeester is
gelukkig een vervanger gevonden.
Zoals in 2015 toegezegd hebben we gesprekken gevoerd
met de samenwerkende maritieme fondsen en daar projectvoorstellen neergelegd ten behoeve van hun projectmatige benadering van ondersteuning. Eind december hebben
we antwoord ontvangen en mogen wij ons gelukkig prijzen
dat we in 2017 nieuwe zeilboten kunnen aanschaffen..
In de zaak van lange termijn ondersteuning van de zijde van de visserij en de binnenvaart zit nog geen schot. De binnenvaart is pas zo kort onder een overkoepelende organisatie ondergebracht dat gesprek met hen nog niet zinvol wordt geacht.
Onderzocht wordt of wij via contacten met zeevaartcolleges en -scholen hier de banden kunnen vernauwen en er voor beiden een win-win situatie kan ontstaan.
Het zomerkamp van 2016 was door allerlei omstandigheden kleiner dan andere
jaren en daarom is besloten alleen één uitgaande groep kadetten naar Engeland
te laten gaan. Het aanstaande jaar zal echter weer een delegatie uit Engeland
ons zomerkamp bezoeken. Zo proberen we internationaal weer een aansluiting
te vinden.
Na gesprekken met de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten is de
functie Inspecteur der Koninklijke marine voor het Zeekadetkorps in Nederland in
ere hersteld en is de Commandant Zomerkamp verzocht deze te aanvaarden.
Dit heeft hij gelukkig gedaan zodat daarmee de vertrouwde band tussen het
Zeekadetkorps Nederland en de Koninklijke Marine weer is verstevigd.
In 2017 hopen we bestuurlijk weer op volle sterkte te zijn en gaan we dit jaar,
met Sail Den Helder in het vaandel en mogelijk ook al met nieuwe zeilboten voor
de korpsen, met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Wijnand Kramer
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Activiteiten
Na het drukke jubileumjaar 2015 was het jaar 2016 voor
het Zeekadetkorps Nederland een periode van reflectie en
bezinning op de toekomst. Buiten de jaarlijks terugkerende
“standaard evenementen” als deelname aan herdenkingen,
zeil-, roei– en wrikwedstrijden, het zomerkamp en diverse
lokale activiteiten werden er geen grote bijeenkomsten of
manifestaties georganiseerd. Wel is het Hoofdbestuur het
hele jaar bezig geweest met het verder aanhalen van de
banden met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reders, de Koninklijke Marine en de Maritieme Fondsen.
De resultaten hiervan hebben, zoals door de voorzitter bij
zijn voorwoord reeds is verwoord, het potentieel om medio
2017 voor alle lokale korpsen positief uit te vallen.
Het Zeekadetkorps Nederland was op 4 mei 2016 tijdens
de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam
vertegenwoordigd door kadetten uit diverse korpsen. Maar
op deze dag namen de meeste korpsen ook deel aan veel
lokale ceremonies, of waren aanwezig bij plechtigheden bij
nationale monumenten zoals bij De Boeg in Rotterdam.
Het nationale zomerkamp vond plaats van zaterdag 23 juli
tot en met vrijdag 29 juli. De korpsen verzamelden zich met
hun korpsschepen aan de Sumatrakade in Amsterdam.
Hiervandaan verplaatsten de kadetten zich (deels roeiend)
naar het Scheepvaart Museum om dat met een bezoek te
vereren. Na vertrek uit Amsterdam stoomden de eenheden
op naar het IJsselmeer om bij “Het Paard van Marken” ten
anker te gaan. Twee dagen later was het weer anker op, en
werd afgemeerd bij het gemaal De Blocq van Kuffeler nabij
Lelystad-Haven om daar de laatste twee nachten door te
brengen. Gedurende het zomerkamp werden uiteraard de
gebruikelijke wedstrijden geroeid en gezeild. Mede door de
(traditionele) steun van de Koninklijke marine in de vorm
van zeer gemotiveerd personeel, een aantal sloepen, een
RHIB en een sleepbootje, kan wederom gesproken worden
van een uiterst succesvol kamp.
In juli werd in het kader van het uitwisselingsprogramma
van de International Sea Cadet Association door een vijftal
kadetten en een begeleider deelgenomen aan een zomerkamp van het Britse Sea Cadet Corps in Weymouth en in
Portsmouth.
Op 15 augustus vond de Nationale Indië herdenking plaats
in Den Haag. Aan deze plechtigheid werd door kadetten uit
Rotterdam en Den Haag op waardige wijze deelgenomen
als “jongens bij de vlag” en als kransendragers.
Gedurende de Wereldhavendagen te Rotterdam van 2 tot 4
september werd het Zeekadetkorps Nederland vertegenwoordigd door het ZKK Rotterdam dat met het korpsschip
Betelgeuze lag afgemeerd in de Rijnhaven. De Betelgeuze
werd ook door andere korpsen gebruikt als uitgangspunt
voor hun bezoek aan de diverse afgemeerde schepen en
maritieme evenementen.

Medio november werd door de meeste korpsen meegewerkt
aan de intocht van Sinterklaas in hun thuishaven. Met name
het ZKK Maassluis kwam hierbij prominent in beeld aangezien hun plaats het decor was van de Nationale intocht van
de Goedheiligman.
Alhoewel het lokale activiteiten betrof, mag de inzet van het
ZKK Harlingen en ZKK Lemmer in het kader van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog niet onvermeld blijven.
In het voorjaar (mei/juni) heeft het korpsschip van ZKK Harlingen meegewerkt aan de opnames voor de film “Dunkirk”
van de bekende regisseur en producer Christopher Nolan.
Voor de opnames nabij Duinkerken (FR), Weymouth (VK)
en nabij Urk werd het schip enigszins verbouwd en werden
er namaak wapens geplaatst om het schip te laten lijken op
de schepen die aan deze legendarische evacuatie in 1940
deelnamen.
Het ZKK Lemmer was, met het korpsschip Roermond, in
augustus betrokken bij de berging van een Britse Wellington
bommenwerper die in 1941 boven het IJsselmeer werd
neergeschoten. De Roermond was hierbij belast met de bewaking van de bergingslocatie. Tijdens deze operatie werden stoffelijke resten van de bemanning, twee 500-ponds
bommen, en diverse brandbommen en wapens geborgen.
En “Last but not Least”: De website van ZKK Nederland is in
2016 volledig vernieuwd. De oude website, een ontwerp uit
2007, was inmiddels zodanig verouderd door het gebruik
van sociale media en nieuwe technieken op het gebied van
Content Management. De sociale media zijn geïntegreerd in
de nieuwe site, waarbij “lokaal nieuws”, of nieuws dat
slechts kort actueel is via de sociale media wordt verspreid
en de ZKK NL website zich meer richt op “landelijk nieuws”
en nieuws met een langer actualiteitsgehalte.

Uitgereikte onderscheidingen:
Zilveren Koggeschip:
9 januari:

ZKO1 K.S Faber (Den Haag)

Zilveren Jakobsstaf:
16 januari:
28 augustus:
1 oktober:

J. Scheltens en H. Aartse (Delfzijl)
ZKO2OC H.F. Dil (Alkmaar)
P.A. van Bedaf-van der Harst (Maassluis)

Samenstelling hoofdbestuur per 31 december 2016
Voorzitter:
W.J. Kramer, KTZ(T) BD
Vicevoorzitter: G. de Bock
Penningmeester: R.M. Kramer
Secretaris:
G.H. van Beest, KLTZ BD
Lid/TV:
J.C.H. de Neef
Lid/PR:
Drs. Ing. R.J. Hagman
Lid/Opleidingen: Vacature

Cijfers
Sterkte per 31 december 2016
Nevenstaande tabel is een weergave van de
sterkte per 31 december 2016.
In 2016 is er gelukkig weer sprake van een
lichte stijging in de korpssterkte ten opzichte
van 2015.
Om deze stijging meer structureel te maken
blijft 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
6
5
5
4
1
2
5
4
4
4
5
4
6
3
5
2
4
3
5
6
83

Vrijwilligers Korps Sterkte
6
38
50
1
17
23
0
21
26
8
16
28
3
10
14
4
19
25
0
27
32
21
45
70
2
21
27
6
21
31
5
20
30
8
28
40
3
37
46
3
20
26
5
25
35
2
10
14
8
36
48
0
33
36
2
20
27
0
0
6
87
464
634

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”. In
2016 is aan deze doelstelling voldaan want van de 33 zeekadetten die hun diverse korpsen hebben verlaten, zijn
er 8 (= 24%) begonnen in een nautisch beroep of nautische opleiding.
De plaatsen van deze uittreders zijn voornamelijk ingenomen door korpsleden in de leeftijdscategorie 17 jaar en
jonger, die nu nog een opleiding in het voorbereidend onderwijs volgen voordat er een keuze voor een beroepsopleiding wordt gemaakt. Het motiveren van deze groep jongeren om na het behalen van het diploma te kiezen
voor een nautische opleiding is een punt dat bij alle korpsen grote aandacht heeft.
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%

2016
463
5
1,1%
33
7,1%
43
9,3%
19
4,1%
5
1,1%
19
4,1%
56
12,1%
137
29,6%

Financieel jaarverslag
Voor het financieel jaarverslag 2016 van het Zeekadetkorps Nederland wordt u verwezen naar de website op
www.zkk.nl. (www.zkk.nl//project/jaarverslagen/
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

Gegevens vereniging
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Secretariaat: Zilverschoonsingel 30, 2651 MJ Berkel en Rodenrijs / secretaris@zkk.nl
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