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Voorwoord
Nadat in 2010 de beleidsvisie “Visie 2018” was vastgesteld is in 2011 voortvarend de realisatie ter
hand genomen. Ik noem een aantal punten:
•
Verbetering van de interne communicatie werd bewerkstelligd door de ingebruikname van een vernieuwd
intranet. Hiermee kan nog beter op de actualiteit worden ingespeeld en is ook de toegankelijkheid voor besturen
en korpsleden verbeterd.
•
Tijdens de Wereldhavendagen werd nauw samengewerkt met de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders bij de uitvoering van een jongerenprogramma in het kader van de wervingsactie
“Zeebenen gezocht”. Een tweetal vertegenwoordigers van de marine jongerenclub “SUBS” nam deel aan het
zomerkamp. Op deze wijze gaf ZKKNL invulling aan haar doelstelling jongeren enthousiast te maken voor
Maritiem Nederland.
•
Er is een duidelijke positieve trend in de samenwerking tussen de korpsen, waarbij veel initiatieven
door commandanten en korpsleiding worden genomen. Ik noem als voorbeelden de spontane komst van het
korps Harlingen naar de Wereldhavendagen en de groeiende deelname aan de landelijke roei-, zeil en
wrikwedstrijden.
Dit jaar werd een langgekoesterde wens om tijdens het zomerkamp een buitenlandse reis te maken
gerealiseerd. In juli bezochten de opleidingsschepen Bulgia, Freyr en Sittard met alle kooien bezet Ipswich
en Chatham. Engelse zeekadetten keken met jaloerse blikken naar hun Nederlandse vrienden die over unieke
zeegaande schepen beschikken. Korpsen met binnenwaterschepen hielden hun zomerkamp op het Brielse
meer. Verder positief nieuws was dat door wisseling van schepen het korps Amsterdam weer over een
opleidingsschip kan beschikken. Met de Pontresina beschikt het niet alleen over goede accommodatie maar
kan ook de samenwerking met de marine jongerenclub verbeterd worden.
Helaas is er ook triest nieuws te melden. In augustus ontviel ons zeer onverwacht Conrad Sloos,
commandant van ZKK Schiedam. De betrokkenheid van zeekadetten, ook van andere korpsen, bij zijn laatste
afscheid was hartverwarmend en onderstreepte de saamhorigheid binnen onze vereniging . Het ZKK
Hellevoetsluis moest afscheid nemen van Piet Bakker, tientallen jaren lid van dat korps en tot vorig jaar
Eerste Officier. Een brand veroorzaakte grote schade aan de Zeefakkel. Ook hier werd direct door diverse
korpsen hulp aangeboden. Diverse sponsoren maken het mogelijk dat het herstel voortvarend ter hand kan
worden genomen.
Voor overige activiteiten, waaronder die op het gebied van opleidingen, PR, veiligheid en techniek,
verwijs ik graag naar het vervolg van dit jaarverslag.
Rest mij om ook dit jaar weer alle vrijwilligers, subsidienten en sponsoren hartelijk te danken voor
hun inzet en steun aan het Zeekadet Korps Nederland. Ik hoop dat u genoegen beleeft aan het lezen van dit
jaarverslag en u met ons als hoofdbestuur de menig deelt dat we ook dit jaar weer op stimulerende wijze
jongeren voor maritiem Nederland hebben warm gemaakt.

J G A Brandt, sbn b.d.
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland.
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Vereniging

Algemeen

Het Zeekadetkorps Nederland is een vereniging waarbij plaatselijke stichtingen, die een
zeekadetkorps in stand houden, zijn aangesloten. Deze organisatievorm is historisch gegroeid.
In dit organisatiemodel zijn, afgezien van de bestuursleden, degenen die bij de plaatselijke
korpsen zijn betrokken, uitsluitend te beschouwen als vrijwilligers, die het werk van de
stichtingen mogelijk maken, of als deelnemers aan de activiteiten van de stichtingen.
Een ander organisatiemodel, waarbij de relatie tussen de vrijwilligers en deelnemers en de
plaatselijke organisatie nauwer is, is denkbaar. Het hoofdbestuur heeft een model waarbij
de plaatselijke activiteiten door een vereniging worden georganiseerd en – eventueel – de
eigendom van de vaartuigen in een stichting blijft in 2007 en opnieuw in 2009 in de algemene
raad ter sprake gebracht. In dat model kan bovendien een vorm worden gekozen waarin de
betrokkenen tevens lid zijn van de landelijke vereniging. In de ‘Visie 2018’ is aangegeven
dat de ideeën van het hoofdbestuur op schrift moeten worden gesteld voordat de discussie
hierover kan worden voortgezet. Het hoofdbestuur heeft daarom in het voorjaar 2011 concept
statuten voor een korpsvereniging
en een beheersstichting aan de
plaatselijke korpsen aangeboden.
Uit de reacties bleek dat het grote
merendeel van de plaatselijke
korpsen geen behoefte heeft aan
een dergelijke nieuwe organisatievorm. Het hoofdbestuur heeft
daarom in de najaarsvergadering
aan de algemene raad bericht geen
verdere stappen in deze richting
te zullen nemen.

Plaatselijke
organisaties

Tot de plaatselijke organisaties behoren verschillende groepen personen: naast uiteraard de
jeugdleden zijn dit het stichtingsbestuur, korpsleiding en de andere vrijwilligers. In 2007 heeft
de algemene raad ingestemd met nieuwe hoofdlijnen voor de structuur van de organisatie.
Naar aanleiding van de ‘Visie 2018’ heeft nog een beperkte aanpassing plaats gevonden.
Deze hoofdlijnen behelzen onder meer:
a. de plaatselijke organisatie bestaat uit: het bestuur, het korps en de overige vrijwilligers;
b. het korps bestaat uit de korpsleiding en de jeugdleden;
c. jeugdleden zijn tenminste 9 jaar oud en ten hoogste 23 jaar;
d. de rangen van ketelbinkie tot en met bootsman zijn uitsluitend voor jeugdleden bestemd.
Deze hoofdlijnen bevatten geen minimumleeftijd voor de korpsleiding. Bij een normale loop
door de rangen ligt de leeftijd waarop de rang van schipper kan worden bereikt boven 18 jaar.
De vertaling van deze hoofdlijnen in het huishoudelijk reglement is in gang gezet.
Vanaf 2007 wordt bij het vaststellen van de sterkte zowel uitgegaan van het korps als van
de gehele organisatie. Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van de personele capaciteit,
die noodzakelijk is om de activiteiten te organiseren.

Korpsen

In het verslagjaar is de stichting Zeekadetkorps Scheldemond beëindigd. Dat korps was
reeds in 2010 met de activiteiten gestopt. Het aantal korpsen bedraagt 18.

Kader

De kwaliteit van de korpsleiding is van essentieel belang voor het functioneren van de
Zeekadetkorpsen als jeugdorganisaties. Die kwaliteit is hoog. Daarbij is het verheugend
dat in toenemende mate nieuwe officieren zelf zeekadet zijn geweest. Zij brengen veel
ervaring mee. Ook blijkt het regelmatig mogelijk (zee)varenden voor de korpsleiding aan
te trekken. Dat is waardevol voor de band tussen zeekadetactiviteiten en nautische praktijk.
Tot de korpsleiding worden gerekend alle functionarissen in de rang vanaf schipper. De
leiding mag maximaal 40% van de korpssterkte bedragen. Hierbij is er rekening mee
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gehouden dat bij veel korpsen varenden deel uit maken van de leiding. Deze uitgangspunten
worden nog in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
Voor het aanvullen van de besturen van de plaatselijke Zeekadetkorpsen kan in toenemende Besturen en
mate een beroep worden gedaan op oud korpsleden, die direct aansluitend tot het bestuur overige
toetreden of na enige jaren bereid zijn zich weer voor het korps in te zetten. Hierdoor kunnen vrijwilligers
de besturen gebruik maken van de ervaringen die in de korpsen zijn opgedaan. In vier korpsen
maakt een lid van de korpsleiding deel uit van het bestuur. Deze tendens lijkt zich conform
het reeds eerder ingezette beleid door te zetten.
Voor het groot onderhoud van de schepen en voor aanvullende taken, zoals opleidingen,
kunnen de korpsen veelal een beroep doen op een groep vrijwilligers. Dat is een belangrijke
ondersteuning. In enkele korpsen zijn leden van de korpsleiding, die zich uitsluitend met
het korpsschip bezig hielden, over gegaan naar de groep ‘overige’ vrijwilligers. Deze
ontwikkeling draagt bij aan duidelijke verhoudingen binnen de organisatie.
Onderstaande tabel is een weergave van de sterkte per 31 december 2011.
korps:
korpsleiding en jeugdleden;
organisatie:
bestuur, korps en overige vrijwilligers.
sterkte per 31-12
korps
organisatie
35
42
34
41
19
25
30
38
26
30
27
38
0
0
33
42
19
26

Gouda
Maassluis
Amsterdam
Schiedam
Arnhem
IJmond
Den Haag
Rotterdam
Den Helder
Subtotaal korpsen
Landelijke organisatie
Totaal Zeekadetkorps Nederland

Vlaardingen
Alkmaar
Heerhugowaard
Hellevoetsluis
Waalwijk
Delfzijl
Harlingen
Moerdijk
Lemmer

Omvang
organisatie

sterkte per 31-12
korps
organisatie
19
25
40
49
22
27
22
36
24
30
18
27
52
76
16
22
23
28
459
602
11
613

De totale korpssterkte vertoont een redelijk stabiel beeld. De schommelingen per korps zijn
eigen aan een jeugdorganisatie. Duidelijk komt naar voren dat de Zeekadetkorpsen voor
jongeren aantrekkelijk zijn. Dit logenstraft de vaak gehoorde opvatting dat jongeren ‘alleen
maar achter de computer willen zitten’. Bij de Zeekadetkorpsen krijgen de jongeren de
gelegenheid actief bezig te zijn en zich te vormen voor een plaats in de maatschappij.
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Algemene raad

De algemene raad is in 2011 twee keer bijeengeweest. In de voorjaarsvergadering werd het Voorjaarsjaarverslag behandeld. De jaarrekeningen 2009 en 2010 konden nog niet worden behandeld. vergadering
Voor de vierde maal werd een beleidsplan vastgesteld met de voornemens voor de drie
komende jaren. In dit beleidsplan is ook opgenomen op welke wijze een aantal beleidsuitgangspunten uit de ‘Visie 2018’ – in het najaar van 2010 vastgesteld – wordt uitgewerkt.
Dit betreft vooral de organisatiestructuur en public relations. Aan de hand van een reactie
van drie korpsen is bij enkele onderwerpen uitvoeriger stil gestaan. De conclusie was dat
wij door moeten gaan met de positieve ontwikkelingen. De begroting 2011 kon nog niet
aan de orde komen. Het belangrijkste punt in deze vergadering was de presentatie door de
voorzitter over de structuur van de plaatselijke organisaties. Het hoofdbestuur is van oordeel
dat de stichtingsvorm in de huidige tijd niet past bij een jeugdorganisatie. Indien hiervoor
de vorm van een vereniging wordt gekozen krijgen de leden van de korpsleiding duidelijke
inbreng in de beleidsvorming. Naast de vereniging voor het jeugdwerk kan een stichting
het beheer van de vaartuigen hebben. De eerste reacties liepen nogal uiteen. Afgesproken
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werd het voorstel naar de korpsen te sturen voor reacties. Mede aan de hand van die
reacties kan een uitgewerkt voorstel voor de najaarsvergadering worden gemaakt.
Najaarsvergadering

In de najaarsvergadering zou de structuur van de plaatselijke organisaties het belangrijkste
onderwerp zijn. In de voorafgaande maanden had een groot aantal korpsen – soms uitgebreid
– gereageerd. Bij het merendeel bleek geen behoefte aan verandering. Het hoofdbestuur
zag daarom af van een voorstel over organisatiestructuur. De algemene raad stemde in met
enkele minder ingrijpende wijzigingen in de statuten ten aanzien van het lidmaatschap van
de vereniging en de stemverhouding in de raad. In samenhang daarmee was er een kleine
wijziging van het huishoudelijk reglement. De jaarrekeningen 2009 en 2010 en de begroting
2011 werden behandeld en vastgesteld. Voorts werd in deze vergadering gesproken over
de voortgang op de verschillende beleidsterreinen.
De beide vergaderingen zijn gehouden in de ‘Van Braam Houckgeestkazerne’ te Doorn.
De catering werd bij de najaarsvergadering door ZKK Alkmaar verzorgd.
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Hoofdbestuur

Samenstelling

Op 9 april zijn de heren P. Verstand en F.J. van Zeijl wegens drukke werkzaamheden teruggetreden uit het hoofdbestuur. De heer Van Zeijl, die aan de KVNR is verbonden, blijft
wel bij onze organisatie betrokken. Op de zelfde datum is de heer E.H. de Vries toegetreden
tot het hoofdbestuur. Door zijn zeer grote technische ervaring in de nautische sector vormt
hij een welkome aanvulling.

Vergaderingen

Het hoofdbestuur is zes maal in vergadering bijeen gekomen. In toenemende mate maakt
het hoofdbestuur voor overleg en besluitvorming gebruik van e-mail, zo nodig aangevuld
met telefonisch contact. Naast bespreking van de lopende zaken werd aan een aantal thema’s
bijzondere aandacht besteed:
a) De financiële administratie van het ZKKNL.
b) De structuur van de plaatselijke organisaties en in samenhang daarmee de relatie van
korpsleden tot het ZKKNL.
c) Binnen de reeds vastgestelde lijnen zijn extra aanzetten gegeven voor public relations.
d) Grote technische projecten vroegen aandacht. Daarnaast is de voortgang in de commissie
Techniek en veiligheid regelmatig besproken.
e) Overdracht van de Pontresina aan ZKK Amsterdam en eventuele overdracht van de
Zaandam aan ZKK IJmond.
f) De invoering van werkkleding.
g) De bijzondere zomerkampen en in samenhang daarmee de inkomende en de uitgaande
ISCA-uitwisselingen.
h) Enkele korpsen hebben extra aandacht gekregen: vooral Amsterdam (accommodatie
MKAD en ligplaats korpsschip) en Hellevoetsluis (brand Zeefakkel).
i) De Zilveren Jakobsstaf is toegekend aan de heren A. van Bedaf, wegens zijn
bijzondere verdiensten voor het ZKK Maassluis, R.J. Blom wegens zijn bijzondere
verdiensten voor het ZKK Vlaardingen en H.C. van Vuuren wegens zijn bijzondere
verdiensten voor het ZKK Gouda.

Activiteiten

De leden van het hoofdbestuur hebben gedurende het jaar verschillende korpsen bezocht en
zijn bij landelijke wedstrijden, gezamenlijke activiteiten en plaatselijke evenementen
aanwezig geweest. Deze contacten, waarbij het mogelijk is alle geledingen in de korpsen
te spreken, bevorderen het onderling begrip. Met korpsen waar zich bijzonderheden
voordeden is intensief contact – waar nodig door bezoeken – onderhouden.
Voorts hebben leden van het hoofdbestuur contacten onderhouden met organisaties die
voor het functioneren van het Zeekadetkorps Nederland van groot belang zijn. In het
bijzonder de voorzitter heeft zich gericht op het verstevigen van de contacten met onze
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hoofdsponsors en uiteenlopende nautische organisaties en het leggen van nieuwe contacten.
Ook hier geldt dat informele contacten via netwerken zoals de Maritieme Kring Nederland
zeer nuttig zijn.
Voor het afstemmen van beleid en het uitwisselen van gegevens blijft het contact met
Scouting en in het bijzonder met het Waterwerk waardevol.
De informatie-uitwisseling met het Watersportverbond is verbeterd.
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, het Ministerie van Defensie (HDP) Sponsoring
en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw hebben de jaarlijkse vaste subsidiëring
voortgezet. Deze steun is essentieel om het huidige beleid te kunnen uitvoeren en wij zijn
hen daarvoor zeer erkentelijk.
Het Vaderlandsch Fonds ter
Aanmoediging van 's-Lands
Zeedienst gaf een aantrekkelijke
financiële bijdrage waarmee een
ingrijpende verbetering van de
website en het intranet mogelijk
werd.
Voor het realiseren van een leaflet
kwamen bijdragen van Ontwerpstudio Jukkema en Flevodruk,
beide in Harlingen. Joachim de
Ruijter fotografie in Harlingen maakte een zeer uitgebreide fotoreportage van de zeereis
naar Engeland.
Bij de Wereldhavendagen heeft Jumbo Shipping een sponsorbijdrage toegekend in verband
met het bevorderen van de band met de zeescheepvaart.
Voor gewenste beleidsintensiveringen waaronder het inspelen op nieuwe wettelijke en
maatschappelijke eisen, is echter weinig ruimte. Een zeer actief beleid voor werving van
sponsoren blijft dan ook onverminderd noodzakelijk.
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Commandantenvergadering

De commandantenvergadering is in 2011 slechts eenmaal bijeen geweest. Een aantal korpsen Vergaderingen
heeft in 2011 een buitenlandse reis georganiseerd. Verder is door de overgebleven zuidelijke
korpsen een zomerkamp op het Brielse meer gehouden en hebben enkele gecombineerde
kampen plaatsgevonden. De korpsen hebben zelf deze kampen georganiseerd. Hierdoor is
het niet nodig gebleken om plenaire commandantenvergaderingen te houden.
De commandantenvergadering vervult een rol in de informatie-uitwisseling tussen het
hoofdbestuur en de korpsen. Het hoofdbestuurslid met de functie van Inspecteur KM
fungeert als voorzitter.
Vaste gesprekspunten tijdens de commandantenvergaderingen zijn:
a. Terugkoppeling van de hoofdbestuursvergaderingen.
b. Informatie uitwisseling met de volgende functionarissen en commissies binnen het
zeekadetkorps:

Internationale uitwisseling;

Public relations;

Opleidingen;

Techniek en veiligheid.
c. Het zomerkamp.
Naast de ‘korte bestuurlijke lijn’ die de commandantenvergadering met het hoofdbestuur
heeft - ook andere hoofdbestuursleden zijn aanwezig - is het overleg tussen de commandanten
van de korpsen van toegevoegde waarde voor de gehele vereniging.
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Public Relations

Website

Op 9 april werd tijdens de vergadering van de algemene raad een geheel nieuwe versie
van het intranet gepresenteerd. Zowel de navigatie als de overzichtelijkheid is verbeterd.
Deze nieuwe versie heeft meer mogelijkheden. Kort daarna is ook een nieuwe versie van
de website online gegaan. Ook hier meer mogelijkheden. Actueel nieuws komt nu direct
in beeld en de nieuwsrubrieken zijn aantrekkelijker geworden. Actualiteit is voor een website
essentieel. Voor de actualiteit van de website is een intensieve wisselwerking tussen de
beheerder van de landelijke website en de plaatselijke korpsen erg belangrijk. Intranet en
website worden regelmatig verder uitgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de
wensen vanuit de gebruikers. Een responsgroep - moderatoren – is in opbouw.

Materiaal

Naast de landelijke folder en poster voor ledenwerving is ook een leaflet gemaakt met op
de ene zijde een luchtfoto van
drie korpsschepen op zee en op
de andere zijde de folder. Dit
leaflet wordt opgerold aangeboden
en is daardoor zeer geschikt om
bij presentaties met bezoekers in
gesprek te komen. Enige malen
is geëxperimenteerd met een
wervingsstand. Daarvoor is standmateriaal van het ZKK Rotterdam
gebruikt en een keer een opblaaskoepel van NS/Prorail. Dit lijkt
geschikt materiaal voor ruimer
gebruik. Het hoofdbestuur heeft
de korpsen staande banners
aangeboden om bij presentaties de aandacht te trekken. Doordat hiervoor beeldmateriaal
van hoge kwaliteit noodzakelijk is, kon dit nog niet worden gerealiseerd. Er is een aanvang
gemaakt met actualisering en aanpassing van de sponsormap zodat die ook door plaatselijke
korpsen kan worden gebruikt.

Presentatie

Voor presentatie zijn kwaliteit en kwantiteit belangrijk. Elk van de plaatselijke korpsen biedt
bij presentaties hoge kwaliteit. De activiteiten van de plaatselijke korpsen zijn dan ook van
groot belang voor de presentatie van de gehele organisatie. Hoge kwantiteit kunnen we
bereiken door samenwerking. Het is verheugend dat de korpsen in toenemende mate bereid
zijn aan gezamenlijke activiteiten en presentaties deel te nemen. Wat dit betreft was dit jaar
het hoogtepunt de deelname van meer dan honderd korpsleden van zeven korpsen bij de
Wereldhavendagen in Rotterdam. Die presentatie is bij het publiek en in de nautische sector
opgevallen. Bovendien viel de opzet van onze activiteit in de smaak bij de deelnemende
korpsleden. Allen die hebben meegewerkt verdienen daarvoor lof. In het bijzonder geldt
dat voor het commissielid W. Eijkelenboom en voor de commandant van het ZKK Harlingen
A.W. Taekema. Een andere grote presentatie was de medewerking van 70 korpsleden uit
zeven korpsen aan de Sinterklaasintocht in Amsterdam. Ook bij de eerste landelijke kennismakingsdag ging het om gezamenlijk optrekken. De ervaringen van die dag zijn zeer nuttig
voor het vervolg.
Ook dit jaar presenteerden de zeekadetten zich weer zeer correct bij landelijke en plaatselijke
herdenkingen en officiële bijeenkomsten. Een belangrijke taak om het nautische element
in onze samenleving tot uitdrukking te brengen.

Commissie

Samenstelling van de commissie Public relations en sponsoring op 31 december 2011:
coördinator S.J. Brandsma (hoofdbestuur), leden H.H. de Boer (ZKK Alkmaar),
W. Eijkelenboom (ZKK Rotterdam), K.H. Haggenburg (ZKK Arnhem), E. Hamelink
(ZKK Moerdijk), J. de Ruijter en M. Spelde (ZKK Delfzijl).
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Internationale Contacten

De bijzondere opzet van de zomerkampen – een zeereis naar Engeland en een binnenvaart- Inkomende ISCA
kamp op het Brielse meer – had gevolgen voor de bezoeken van buitenlandse zeekadetten. Op uitwisselingen
14 juli kwamen de Engelsen (5 personen) in Rotterdam aan om in de stromende regen naar
Arnhem te gaan en op 15 juli de Russen (4) via Amsterdam in Vlaardingen. Aan boord van
de Pax respectievelijk de Assam II namen zij een week lang deel aan het zomerkamp op
het Brielse meer. Aansluitend voeren allen aan boord van de Pax in twee dagen naar Arnhem.
Tot slot maakten de gasten tot 27 juli vanaf de Assam II in Vlaardingen enkele excursies
naar Zaandam, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Het bezoek vanuit het buitenland werd georganiseerd en gecoördineerd door de nieuwe
ILO ZKO1 J.S. Heutink.
De bijzondere opzet van de zomerkampen had ook invloed op de uitgaande reizen. In plaats Uitgaande ISCA
van bezoeken aan één of twee zeekadetkorpsen in andere landen kregen de jeugdleden van uitwisselingen
alle korpsen de mogelijkheid om deel te nemen aan de zeereis die met drie korpsschepen
naar Engeland werd gemaakt. Behalve korpsleden van ZKK Alkmaar, ZKK Gouda en
ZKK Harlingen, die op het eigen korpsschip meevoeren, namen leden van ZKK
Amsterdam, ZKK Hellevoetsluis, ZKK Maassluis en ZKK Rotterdam deel aan deze
internationale reis. In Engeland werden de havens van Ipswich en Catham aangelopen. In
deze plaatsen waren contacten met de Britse zeekadetten.
Het bezoek aan Engeland werd gecoördineerd door de commandant van deze zeereis.
Hierdoor hoefde de nieuwe ILO ZKO2oc F.F. Perreau nog niet in actie te komen.
Het Zeekadetkorps Nederland streeft er naar gemiddeld eens in de twee jaar aan de ISCA- ISCA
conferentie deel te nemen. In verband met de beperkte beschikbare middelen is niet deelgenomen aan het ISCA-conferentie in Japan. De belangrijkste taak van de ISCA is kennismaking door uitwisseling, behalve tijdens de conferentie vindt dit per email plaats. Binnen
onze capaciteit is aan verschillende enquêtes en onderzoeken per email deelgenomen.
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Opleidingen

Na de positieve ervaringen in de voorafgaande twee jaren is de modulaire opzet van de Kadercursussen
onderofficierscursus voortgezet met in het voorjaar de module Instructie en in het najaar
de module Leidinggeven. Beide modules van een weekend zijn elk een afgerond geheel.
De beide modules waren zeer
goed bezet. De weekenden
stonden weer onder leiding van
trainers van Trigon, training en
ontwikkeling, en vonden opnieuw
– prima – kost en inwoning bij
het ZKK Rotterdam. In totaal
hebben nu 19 cursisten de cursus
geheel gevolgd, 6 alleen de
module Instructie en 9 alleen de
module Leidinggeven.
Gelet op de ervaringen met de
modulair opzet van de kadercursussen is deze vorm ook voor de officierscursus voortgezet. Voor deze cursus is gekozen
voor drie modules, die elk één cursusdag in beslag nemen. Ook hier geldt dat elke module
een afgerond geheel is. Dit jaar vond de module ‘Coach en spil in de organisatie’ plaats.
Wederom reageerden de deelnemers na afloop van de module enthousiast. Deze cursusdag
onder leiding van trainers van Trigon, vond plaats in het gebouw van Trigon in Langbroek.
Trigon nam ook de keurige verzorging op zich.
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CWO

De door de CWO erkende zeilinstructeurs kunnen zelf als afsluiting van de zeilopleiding
CWO-diploma’s afgeven. Binnen het Zeekadetkorps zijn ongeveer 45 zeilinstructeurs
erkend als CWO-instructeur. De meesten voor kielboot 2 of 3, enkelen ook voor andere
categorieën. De commissieleden Robert Blok (hoofdbestuur) en Aloys Scheers (ZKK
Arnhem) hebben als CWO-examinator kielboot 4 de bevoegdheid zelf CWO-instructeurs
te erkennen.

Brevetten

De commissie Opleidingen inventariseert hoe de – eigen – brevetopleidingen beter kunnen
aansluiten op algemeen erkende opleidingen. Het aansluiten van de opleidingen voor
sloepgast op de integratie van de CWO-opleidingen in het eigen opleidingssysteem staat
voorop. Het tweede project is het aansluiten van de opleidingen voor hofmeester aan de
eisen van Sociale Hygiëne. De eigen lesboeken zijn via het intranet ook digitaal beschikbaar.

Motordrijver

In het najaar is door de heer H. Bos, onder meer redacteur van het informatieblad Info 20M,
een cursus voor motordrijvers van Scouting en het Zeekadetkorps gegeven. De cursus vond
plaats aan boord van de schepen waarop de cursisten actief zijn. Aan de cursus hebben
verschillende korpsleden deelgenomen.

Commissie

Samenstelling van de commissie Opleidingen op 31 december 2011:
voorzitter R. Blok (hoofdbestuur), leden T.E. van den Berg (ZKK Harlingen), T.J.F. Gijsman
(ZKK Waalwijk), A.J. Scheers (ZKK Arnhem) en M.E. van Wingerde (ZKK Alkmaar).

8

Techniek en veiligheid

Vaartuigen

Onderhoud van korpsschepen en de financiering daarvan is een verantwoordelijkheid van
de plaatselijke korpsen. Bij de vereniging is enige reserve om korpsen, die voor onvoorziene
dringende uitgaven komen te staan en door die uitgaven in financiële moeilijkheden dreigen
te raken, beperkt financieel bij te staan. In 2011 zijn geen verzoeken binnengekomen.
De overdracht door het ZKKNL van het korpsschip Sittard (ZKK Harlingen) aan het
plaatselijke korps heeft nog niet plaatsgevonden. Voorstellen voor overdracht van de
‘ingeschreven’ korpsschepen Pax (ZKK Arnhem) en Enterprise (ZKK Den Haag) aan de
plaatselijke korpsen is nog in voorbereiding. Het korpsschip Pontresina, dat in Moerdijk
overbodig was geworden, is op 29 april in bruikleen gegeven aan het ZKK Amsterdam.
Tegen het eind van het verslagjaar heeft het hoofdbestuur moeten concluderen dat herstel
van het korpsschip Schuiling (voorheen ZKK Amsterdam) niet haalbaar is. Het ZKK IJmond
heeft interesse voor het korpsschip Zaandam (voorheen ZKK Scheldmond). De mogelijkheid
van overdracht wordt bekeken.

Werkwijze

Ook dit jaar is vanuit de commissie Techniek en veiligheid weer regelmatig contact onderhouden met de korpsen. Het gaat daarbij om incidentele adviezen over onderhoud en reparatie
na schade van schepen en om bemiddeling tussen de korpsen en het Marinebedrijf. In verband
met de ontwikkelingen bij het
Ministerie van Defensie zijn de
afspraken met het Marinebedrijf
vernieuwd. De voorzitter van de
commissie en de accountmanager
bij het bedrijf spelen daarin een
centrale rol. Omvang en aard van
de ondersteuning aan de korpsen
verschilt sterk. Soms kan op
eenvoudige wijze een vraag
worden beantwoord, soms vergt
een probleem onderzoek en
herhaalde contacten.
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De in 2009 vastgestelde doelen en werkwijze van de commissie konden als gevolg van
personele wisselingen nog niet verder worden uitgewerkt. De toen gekozen uitgangspunten
gelden nog steeds.
Uitgaande van de subsidieregeling voor de aanschaf van inland AIS is een collectieve offerte
voor elf korpsschepen aangevraagd. De korpsen konden kiezen of ze van die offerte gebruik
wilden maken. Voor deze intensieve klus heeft het commissielid F.J.A. Hof zich ingezet.
Naar aanleiding van de in 2010 bijgestelde regels over de kleuren van vaartuigen is op
landelijk niveau met een verfleverancier een contract gesloten. Hierdoor kunnen de korpsen
verf aanschaffen met een forse korting op de prijs. Ook voor de aanschaf van het korpslogo
om op de vaartuigen aan te brengen is een centrale regeling getroffen.
J.W. van Heijst (ZKK Waalwijk) heeft zijn functie van beheerder kleding neergelegd. Kleding
Beheerder uitmonsteringen is nu M. Clots (ZKK IJmond). Met het KPU-bedrijf (Ministerie
van Defensie) zijn de afspraken vernieuwd. De levering van uniformstukken is nog niet goed
op gang gekomen. Voor de werkkleding wordt een geheel nieuw pakket ontwikkeld, dat
dan bij een particuliere leverancier kan worden verkregen. Een werkgroep is hiermee bezig.
Samenstelling van de commissie Techniek en veiligheid op 31 december 2011:
Commissie
voorzitter E.H. de Vries (hoofdbestuur), leden K.S. Faber (ZKK Den Haag), F.J.A. Hof
(ZKK Alkmaar), en W.J.A. Wassink (ZKK Maassluis).
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Landelijk zomerkamp

Al langer bestond bij enkele korpsen de wens om een gemeenschappelijke (buitenlandse) Inleiding
zeereis te maken. Een ambitieus
plan. Voor zo’n reis moeten
schepen en korpsen in optimale
conditie zijn. En zeewaardige
bemanning moet beschikbaar zijn.
Dat vergt een goede planning en
daarom werden al vroeg de eerste
ideeën besproken. Aanvankelijk
werd gedacht aan een reis naar de
Oostzee. Om nautische redenen
werd gekozen voor een reis naar
Engeland met de korpsschepen
Bulgia (ZKK Alkmaar), Freyr
(ZKK Gouda) en Sittard (ZKK
Harlingen). Deze zeereis had als
gevolg dat het landelijk zomerkamp een andere vorm zou krijgen. Dat bood andere korpsen
de mogelijkheid de bij hen bestaande wens om een ‘binnenvaartkamp’ te realiseren. Dat
bleek haalbaar en de korpsschepen Aquarius (ZKK Waalwijk), Assam II (ZKK Vlaardingen),
Enterprise (ZKK Den Haag), Pax (ZKK Arnhem) en Van Versendaal (ZKK Moerdijk)
gingen naar het Brielse meer. Het plan om ook in het noorden van het land een gemeenschappelijk zomerkamp te houden kon door verschillende, deels onvoorziene, omstandigheden geen doorgang vinden. Wel werden daar gecombineerde kampen gehouden.
Op vrijdag 22 juli verzamelden de drie schepen voor de Engelandreis zich in IJmuiden. Engelandreis
Bij de ferryterminal vond het openingsbaksgewijs plaats en waren veel familieleden en
relaties aanwezig voor het afscheid. Aan het begin van de avond werden onder spectaculaire
omstandigheden de eerste mijlen afgelegd. Nadat luchtfoto’s waren gemaakt begon de
oversteek definitief. Zaterdag 23 juli liepen de drie schepen de haven van Ipswich aan om
daar tot woensdag te blijven. Op de eerste dag een ontspannend programma met veel
watersport en een avondspel. Zondags werd op uitnodiging van de Ipswich Sea Cadets
deelgenomen aan een kerkdienst. Op deze dag ook de ontvangst door de burgemeester en
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de voorzitter van het Britse zeekadetkorps en een barbecue met de Engelsen. En weer
zeilen, roeien en kanoën. Op maandag en dinsdag zijn onderlinge zeilwedstrijden gehouden,
was er gelegenheid voor sightseeing en op maandag de traditionele doop door de zeegod
Neptunus van de deelnemers, die voor het eerst op zomerkamp waren. Woensdag 27 juli
voeren de drie korpsschepen langs de Engelse kust naar Chatham om daar de rest van het
zomerkamp te verblijven. ’s Avonds was een ontmoeting met de Chatham Sea Cadets.
Donderdag hebben alle deelnemers een bezoek gebracht aan de Britse hoofdstad Londen.
London Eye, Buckingham Palace, London Dugeon, Tower Bridge, de plaatsen die een
toerist niet mag missen. Op vrijdag eerst een sportief programma en daarna een bezoek
aan het museum The Historic Dockyard Chatham. Op de slotavond na het eindbaksgewijs
uiteraard een barbecue en bonte avond. Op zaterdag vond de terugreis plaats. Elk van de
drie schepen zette direct koers naar de eigen thuishaven.
Deze reis werd gemaakt met ongeveer honderd deelnemers. Behalve leden van de korpsen
Almaar, Gouda en Harlingen waren dat leden van de korpsen Amsterdam, Hellevoetsluis,
Maassluis en Rotterdam. Verder namen Canadese en Duitse zeekadetten deel aan de reis
en twee leden van SUBS, de jongerenorganisatie van de marine.
Deze reis werd geheel georganiseerd door de commandanten van ZKK Alkmaar (voorzitter),
ZKK Gouda en ZKK Harlingen. Zij kregen voor de organisatie steun vanuit hun eigen
korpsen en uit andere korpsen. Vele sponsoren en vrijwilligers hebben aan het welslagen
van deze bijzondere reis meegewerkt.
Kamp Zuid
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Zaterdag 16 juli zijn de schepen binnengekomen op de ankerplaats bij Brielle en is het
zomerkamp zuid met baksgewijs
geopend. ’s Avonds was er een
kennismakingsspel. Zondag is
veel gezeild en levend stratego
gespeeld. Voor maandag was de
trektocht gepland. Door de weersverwachtingen is de trektocht een
dag opgeschoven en is het zeilprogramma van woensdag naar
maandag vervroegd. Dinsdag is
de trektocht toch begonnen en
zijn de korpsschepen van de
ankerplaats bij Brielle naar de
locatie aan de wal 'onder' de Brielse Brug gevaren. Tijdens de trektocht en het kamperen
op het scoutingterrein zijn er spelen zoals voetbal, trefbal en touwtrekken geweest. Woensdag
is het kampement van de trektocht opgeruimd en hebben de manschappen zich weer bij
hun korps gevoegd. In de middag zijn nautische activiteiten ondernomen. In de avond heeft
een SBD-spel (Scheepsbeveiligingsdienst) plaatsgevonden waar SBD-zaken behandeld zijn.
Donderdag was weer een zeilendag. In de avond heeft de doop plaatsgevonden voor nieuwe
kadetten, buitenlanders en een enkele liefhebber die niet zuinig was geweest op zijn doopcertificaat. Vrijdag werden een nautische triatlon en roeiwedstrijden gehouden. Tot slot
was er eindbaksgewijs met de bedankjes en uitreiking van de prijzen. Zaterdag hebben de
korpsschepen de kamplocatie verlaten en zijn de korpsen huiswaarts gegaan.
Gedurende de week hebben leden van andere korpsen voor kortere of langere tijd aan dit
zomerkamp deelgenomen. Bij het korps Arnhem waren zeekadetten uit het Verenigd
Koninkrijk aanwezig en bij het korps Vlaardingen zeekadetten uit Rusland.
Het zomerkamp 2011(zuid) was een zeer geslaagd zomerkamp. Er is kameraadschappelijk
met elkaar omgegaan. De korpsen hadden allemaal de juiste mentaliteit om niet af te wachten
maar ervoor te zorgen dat het kamp goed liep. Er is heftig gestreden op sportief vlak. Dit
kamp werd georganiseerd door de commandanten van de deelnemende korpsen en mogelijk
gemaakt door ondersteuning van diverse zijden en de inzet van veel vrijwilligers.

10 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.
Korpssterkte 31 december
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine

Actief ZKKNL en bij koopvaardij

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector

2007

2008

2009

2010

2011

538

526

497

480

476

17
3,2%

12
2,3%

17
3,4%

18
3,8%

16
3,4%

28

38

39

42

40

5,2%

7,2%

7,8%

8,8%

8,4%

44

54

43

55

48

8,2%

10,3%

8,7%

11,5%

10,1%

73

74

78

49

64

13,6%

14,1%

15,7%

10,2%

13,4%

162

178

177

164

168

30,1%

33,8%

35,6%

34,2%

35,3%

2011: Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep: binnenvaart 18; ander varend beroep 7; ander nautisch beroep 23.

In het volgende overzicht staat hoeveel leden, gesplitst naar categorie, binnen de plaatselijke
organisaties in de nautische sector werkzaam zijn of daarvoor een opleiding volgen.

Sterkte 31 december 2011
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine
Actief ZKKNL en bij koopvaardij
Actief ZKKNL en bij binnenvaart
Actief ZKKNL en in ander varend beroep
Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep
Actief ZKKNL en in maritieme opleiding
Totaal actief ZKKNL en maritieme sector

bestuursandere
leden
vrijwilligers
74
72
3
5
1
5

8

3
6

12

19

korpsoverige
leiding korpsleden
135
341
13
3
32
8
7
11
6
1
19
4
11
53
88
80

totaal
622
24
46
18
10
37
64
199

De doelstelling van het Zeekadetkorps is ‘het voorbereiden van de jeugd op een maritieme
beroepskeuze’. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel leden, jonger dan 24 jaar, in de loop
van het jaar een nautisch beroep hebben gekozen of een nautische opleiding zijn begonnen.
Beroepskeuze
Naar Koninklijke Marine
Naar koopvaardij
Naar binnenvaart
Naar ander varend beroep
Naar ander nautisch beroep
Naar nautische HBO-opleiding
Naar nautische MBO-opleiding
Totaal Maritiem

2007
3
6
7
3
2
17
38

2008
3
8
3
1
3
7
15
40

2009
2
6
5
28
41

2010
2
1
6
1
2
6
13
31

2011
1
4
6
1
7
13
32

Uit deze cijfers blijkt dat de verwevenheid tussen de maritieme sector en het Zeekadetkorps
onverminderd sterk is. Het aantal korpsleden dat een nautisch opleiding volgt is toegenomen.
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BIJLAGEN
LEDENREGISTER
Gewone leden.
Stichting Zeekadetkorps Gouda
Stichting Zeekadetkorps Maassluis
Stichting Zeekadetkorps Amsterdam
Stichting Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck
Stichting Zeekadetkorps Willem Ruys
Stichting Zeekadetkorps IJmond
Stichting Zeekadetkorps Lt.Adm. Prins Bernhard
Stichting Zeekadetkorps Rotterdam
Stichting Zeekadetkorps Den Helder
Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen

Stichting Zeekadetkorps Alkmaar
Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard
Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis
Stichting Zeekadetkorps Waalwijk
Stichting Zeekadetkorps Delfzijl
Stichting Zeekadetkorps Harlingen
Stichting Zeekadetkorps Moerdijk
Stichting Zeekadetkorps Coevorden in liquidatie
Stichting Zeekadetkorps Lemmer

Leden hoofdbestuur
J.G.A. Brandt, SBN bd
S.J. Brandsma
E.J. van Hamersveld
H.M. Leeflang, KTZ
drs. F.J. van Zeijl

R. Blok
P. Verstand
G. de Bock
E.H. de Vries

voorzitter
secretaris / v.voorz. / penningm.
penningmeester lid tot 19-11-2011
lid
lid tot 9-4-2011

Ereleden
G.C. van Eijk

lid
lid tot 9-4-2011
lid
lid vanaf 9-4 2011

P.H. Boegborn

ALGEMENE RAAD
G.G. van der Linden
J. van Goor
L.C.E. Warnies
L.J. van Ewijk
E.J. van Hamersveld
H. Romeijn
J.H.T. Meijer
R.J. Hagman
J. Loosman
E.A. Aaldijk
G.J. Hoogland
W.H. Voermans
J.J. van Tussenbroek

voorzitter ZKK Gouda
voorzitter ZKK Maassluis
voorzitter ZKK Amsterdam
voorzitter ZKK Schiedam
voorzitter ZKK Arnhem
voorzitter ZKK IJmond
voorzitter ZKK Den Haag
voorzitter ZKK Rotterdam
voorzitter ZKK Den Helder
voorzitter ZKK Vlaardingen
voorzitter ZKK Alkmaar
voorzitter ZKK Heerhugowaard
voorzitter ZKK Hellevoetsluis

P. Keukenmeester
H. Aardse
H. Weever
A.M. de Rijke
mw. Y. Kool-Boeser
K.H. Rozendal
J.G.A. Brandt, SBN bd
S.J. Brandsma
M. Leeflang, KTZ
R. Blok
G. de Bock
E. H. de Vries

voorzitter ZKK Waalwijk
voorzitter ZKK Delfzijl
wnd. voorzitter ZKK Harlingen
voorzitter ZKK Moerdijk
voorzitter ZKK Coevorden
voorzitter ZKK Lemmer
voorzitter hoofdbestuur
secretaris. hoofdbestuur
lid hoofdbestuur
lid hoofdbestuur
lid hoofdbestuur
lid hoofdbestuur

ONDERSCHEIDINGEN
Zilveren Koggeschip
Dr. A. Scheygrond
W.C. Lemaire
J. Warbout
C. Jansen
P.P. Mulder
C.D. de Jong
Th. Schram-Verhoef
L. van Steveninck
M. Kool
P.J. van der Giessen
J.H. Baron Mackay
H.C. Bras
H.D. Buist
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Gouda
Voorschoten
Maassluis
Dordrecht
Den Haag
Nadrin, België
Den Haag
Vlaardingen
Oegstgeest
Krimpen a/d IJssel
Den Haag
Giessenburg
Den Helder

toekenning
05-10-84
05-10-84
05-10-84
05-10-84
05-10-84
05-10-84
05-10-84
05-10-84
23-10-85
23-10-85
23-10-85
23-10-85
04-07-86

F.J. Bergvelt
J.A. de Jong
M. van den Heuvel
P.H. Boegborn
J. Loosman
P.J. Huisman
N. Hartman
P.J.T. Gruijters
J.W.H. Veltman
G.K. Brouwer
T. Sabel
P.H. Raaijmakers
J.J. Roelen

Schiedam
Amsterdam
Vlissingen
Leersum
Den Helder
Rotterdam
Vlaardingen
Waalwijk
Schiedam
Tilburg
Waalwijk

20-09-93
20-09-93
15-12-93
23-02-94
01-06-96
01-06-96
01-06-96
01-06-96
01-09-99
15-04-00
15-04-00
15-04-00
15-04-00

D.T. Vis
A. Maquelin
A.T.J. Nobel
M.A. Busker
P.G.A. Ouwenbroek
Mr.Dr. D. Knijff
J. Venstra
J. Sprong
G.C. van Eijk
M. Witkamp
P.S. de Nijs
D.L. Glasz
A. van der Veer
E.J.T. Mulder
G.G. Armstrong
W.P. Spuybroek
C. de Man

Middelburg
Vlissingen
Gouda
Krimpen a/d IJssel
Rozenburg
Den Haag
Keerbergen, België
Hellevoetsluis
Gouda
Reeuwijk
Vlaardingen
Arnhem
IJmuiden
Den Haag
Ottawa, Canada
Hoogvliet
Vlaardingen

06-03-87
06-03-87
06-03-87
06-03-87
29-03-88
14-06-88
28-09-88
04-10-88
10-11-90
02-10-91
04-02-92
30-07-92
30-07-92
02-08-92
20-09-93
20-09-93
20-09-93

Zilveren Jakobsstaf
R. Martens
D. van Delden
S.E.W.A. Veltman
R. Aaldijk
D. van den Ham
P. Bakker
E.A. Aaldijk
A. van der Plas
A.J. van Schaik
J. Bosma

Purmerend
Heerhugowaard
Waalwijk
Vlaardingen
Hoek van Holland
Hellevoetsluis
Vlaardingen
IJmuiden
IJmuiden
Lemmer

toekenning
20-11-04
23-12-05
01-07-06
31-03-07
31-03-07
18-07-07
19-01-08
21-06-08
21-06-08
13-09-08

Mr. W. Hekman
J. Roos
R.E. Kok
G.W. den Hartog
A. van Beek
H.A.R. Barendrecht
D. van der Meer
F.E. Stillebroer
W.M. van den Berg
C.W. Tempelaars
J.H. van Loo
W.J. Kramer
E.A. Aaldijk
L.B. Langendoen
G.J. Hoogland
D.W. Smit

Heilig Land-Stichting 07-04-01
Hellevoetsluis
07-04-01
Amsterdam
07-04-01
Velp
07-04-01
Den Helder
10-04-02
Vlaardingen
30-04-02
Alkmaar
21-09-02
Waalwijk
07-07-03
Hellevoetsluis
17-04-04
Maassluis
01-10-05
Heerhugowaard
01-10-05
Schagen
08-04-06
Vlaardingen
21-04-07
Den Helder
18-07-07
De Woude
27-10-07
Herenthout (B)
30-10-10

J. Sprong
H.H. de Boer
F.L.H. Hof
R. Blom
E. voor in ’t Holt
F.P.P. Veltman
A. van Bedaf
R.J. Blom
H.C. van Vuuren

Hoorn
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Waalwijk
Maassluis
Vlaardingen
Gouda

01-11-08
20-12-08
20-12-08
19-04-09
19-04-09
31-05-10
22-01-11
17-09-11
10-12-11

COMMANDANTEN
ZKK Gouda
ZKK Maassluis
ZKK Amsterdam
ZKK Schiedam
ZKK Arnhem
ZKK IJmond
ZKK Den Haag
ZKK Rotterdam
ZKK Den Helder

ZKO1
ZKO1
ZKO2oc
ZKO3
ZKO1
ZKO2
ZKO1
ZKO3
ZKO1

H. Smit
W.J.A. Wassink
J.D. Wienesen (wnd)
S. Krol (wnd)
A.J. Scheers
E. IJzendoorn (wnd)
K.S. Faber
mw M. Spruit (wnd)
H.C. Launspach

ZKK Vlaardingen
ZKK Alkmaar
ZKK Heerhugowaard
ZKK Hellevoetsluis
ZKK Waalwijk
ZKK Delfzijl
ZKK Harlingen
ZKK Moerdijk
ZKK Lemmer

ZKO1
ZKO3
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1

D. van Ekelenburg
G. de Bock
R. Raukema (wnd)
J.J. van Tussenbroek
T.J.F. Gijsman
H.J. Huisman
A.W. Taekema
J. Rietveld
J.H. van Leuveren

VAARTUIGEN
ZKK Gouda
ZKK Maassluis
ZKK Amsterdam
ZKK Schiedam
ZKK Arnhem
ZKK IJmond
ZKK Den Haag
ZKK Rotterdam
ZKK Den Helder
ZKK Vlaardingen

naam schip
type schip
Freyr
patrouillevaartuig ZKK Alkmaar
Bulgia
Rigel
loodsvaartuig
ZKK Heerhugowaard Abel Tasman
Pontresina
binnenvaartschip. ZKK Hellevoetsluis Zeefakkel
Spica
betonningsvaartuig ZKK Waalwijk
Aquarius
Pax
binnenvaartschip. ZKK Delfzijl
Naarden
Willem Beukelsz. visserijonderzoek ZKK Harlingen
Sittard
Enterprise
binnenvaartschip
ZKK Moerdijk
Van Versendaal
Betelgeuze
loodsvaartuig
ZKK Lemmer
Roermond
Ondina
binnenvaartschip
ZKK Nederland
Zaandam
Lacomblé
ondiepwatermijnenv.
Schuiling
Assam II
binnenvaartschip

patrouillevaartuig
binnenvaartschip
RIV
binnenvaartschip
mijnenveger
mijnenveger
ondiepwatermijnenv
mijnenveger
betonningsvaartuig
ondiepwatermijnenv.
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BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2012
2012
EUR
Contributie leden
Subsidie Defensie/HDP
Subsidie KVNR
Subsidie SOOW
Incidentele subsidies
Overige inkomsten
Totaal baten

5.150
20.000
15.563
1.000
287
42.000

Bestuur en administratie
Verzekeringspremies
Kaderopleidingen
Overige opleidingen
ISCA uitwisselingen uitgaand
ISCA uitwisselingen inkomend
Zomerkamp
Contributies (KWSV)
Public relations en relatiebeheer
Incidenteel bijzonder onderhoud en veiligheid korpsschepen
Totaal lasten

4.500
2.500
18.300
1.000
4.000
2.500
3.500
1.400
3.300
3.000
44.000

Saldo
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- 2.000

