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Voorwoord 
 

 

Met veel genoegen en trots heb ik in november de voorzittershamer overgenomen 

van de heer Jacques Brandt. Onder zijn voorzitterschap heeft het Zeekadetkorps Nederland 

een aantal interne verbeterslagen gemaakt om tot een professionele organisatie door te 

groeien. Hierbij zijn de Visie 2008 en de jaarlijks op te stellen beleidsplannen belangrijke 

verbeteringen, die richting geven aan het Zeekadetkorps Nederland. 

 

Voor de toekomst van het Zeekadetkorps Nederland zal het van groot belang zijn 

om de naamsbekendheid te vergroten. Helaas blijkt veel te vaak dat weinig mensen op 

de hoogte zijn van het bestaan van het Zeekadetkorps en zich niet realiseren wat haar 

bijdrage aan de maritieme sector van Nederland is. Ook in 2012 heeft het Zeekadetkorps 

weer 37 jongeren ‘de weg naar zee gewezen’. Opvallend hierbij is de stijging van het 

aantal dat kiest voor de binnenvaart. De schatting is dat ongeveer de helft van de jongeren – die in een bepaald 

jaar een beroepskeuze doet – kiest voor een maritieme studie. 

 

Het enthousiasme waarmee wij tijdens het Zomerkamp zijn ontvangen op Urk geeft aan dat er ook een 

grote maatschappelijk behoefte is aan het Zeekadetkorps aangezien dit een gestructureerde en uitdagende 

tijdsbesteding kan bieden aan de jeugd. Het meegeven van belangrijke waarden als zorg voor elkaar, 

verantwoordelijkheid voor materiaal, nakomen van afspraken en nemen van verantwoordelijkheden worden 

binnen het Zeekadetkorps op een uitdagende en speelse wijze bijgebracht. Hierbij speelt het korpsschip een 

grote rol waardoor de Zeekadetten als bemanningslid alle aspecten van maritieme beroepen kunnen meemaken.  

 

Als Zeekadetkorps Nederland zijn wij zeer trots op alle kaderleden en vrijwilligers, die een enorme 

inzet tonen om de jeugd te interesseren voor de maritieme sector. Hierbij kan het Zeekadetkorps putten uit 

enorm veel ervaring vanuit de marine, koopvaardij, binnenvaart, baggerindustrie en maritieme toeleveranciers. 

Hun enthousiasme draagt in grote mate bij aan de uitstroom van kadetten naar de maritieme sector. 

 

2012 is voor het Zeekadetkorps een succesvol jaar te noemen. Veel kadetten hebben genoten van het 

voorjaarskamp in de Biesbosch en het zomerkamp op Urk en in Lemmer. Ook hebben de verschillende 

korpsen meegedaan aan de landelijke zeilwedstrijd op de Foppeplas en de roeiwedstrijd in Alkmaar. De 

deelname aan de Wereldhaven dagen en verschillende andere activiteiten heeft bijgedragen aan het vergroten 

van de bekendheid van het Zeekadetkorps. Met het nieuwe werkpak, dat in 2012 is geïntroduceerd, kan het 

Zeekadetkorps zich de komende jaren goed en netjes presenteren. 

 

Helaas is op 21 januari 2012 ons erelid G.C. van Eijk overleden. De heer van Eijk is een van de oprichters 

geweest van het eerste Zeekadetkorps in Gouda. Hiermee is hij een grondlegger van het Zeekadetkorps 

Nederland. Hij is ook enige jaren secretaris van het hoofdbestuur geweest. Het Zeekadetkorps Nederland is 

zeer erkentelijk voor zijn inzet en visie. 

 

Het bericht dat vanaf 2013 de helft van de subsidie wegvalt aan het Zeekadetkorps zal een extra uitdaging 

vormen om 2013 net zo succesvol te laten zijn als 2012. 

 

Het Zeekadetkorps Nederland zal zich graag positioneren als dé jeugdvereniging voor maritiem Nederland. 

 

 

H.M. Leeflang, ktz. 

Voorzitter Zeekadetkorps Nederland. 
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 1 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. 

 In 2011 is gesproken over een ander organisatiemodel. Uit de reacties bleek eind van dat 

jaar dat het grote merendeel van de plaatselijke organisaties geen behoefte heeft aan een 

nieuwe organisatievorm. Het hoofdbestuur heeft dit onderwerp verder laten rusten. In 

gesprekken, die leden van het hoofdbestuur met besturen en korpsleidingen voeren, komt 

de problematiek van de organisatievorm overigens regelmatig vanuit de plaatselijke 

organisaties naar voren. 

 

Plaatselijke Tot de plaatselijke organisaties behoren verschillende groepen personen. De hoofdlijnen 

organisaties van de structuur van de plaatselijke korpsen 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 zoals in het beleidsplan 

2012-2014 genoemd, is nog niet gerealiseerd. 

 Bij het vaststellen van de sterkte wordt uitgegaan van zowel het korps als de gehele 

organisatie. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van de personele capaciteit, die 

noodzakelijk is om de activiteiten te organiseren. 

 

Korpsen In het verslagjaar is het aantal korpsen niet gewijzigd. Er zijn thans 18 korpsen. Tijdens 

het landelijk zomerkamp, waarvan 

het eerste deel in de haven van Urk 

plaatsvond, bleek onder de bewoners 

en in het bijzonder de jeugd op Urk 

veel belangstelling. Het idee om daar 

een Zeekadetkorps op te richten 

sloeg aan. Er zijn contacten gelegd 

met het gemeentebestuur en 

verschillende organisaties. Wij zijn 

aan het eind van het verslagjaar nog 

in de oriënterende fase waarbij de 

focus is gericht op het vormen van 

een bestuur. 

 

Kader Tot de korpsleiding worden gerekend alle functionarissen in de rang vanaf schipper. De 

leiding mag maximaal 40% van de korpssterkte bedragen. Bij het bepalen van dit maximum 

is er rekening mee gehouden dat bij veel korpsen varenden deel uit maken van de leiding. 

Deze uitgangspunten worden nog in het huishoudelijk reglement vastgelegd. Bij ruim de 

helft van de korpsen ligt dit percentage tussen de 30 en 35, bij twee korpsen ligt het onder 

20. Bij één korps met een dip in het ledental is een lichte overschrijding van het maximum. 

 Wij stellen vast 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. De schippers en opperschippers zijn, een uitzondering daar gelaten, 

allen zelf zeekadet geweest. 
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De kwaliteit van de korpsleiding is van essentieel belang voor het functioneren van de 

Zeekadetkorpsen als jeugdorganisaties. Die kwaliteit is hoog. Kwaliteitsbevordering vindt 

plaats door begeleiding binnen de korpsen en door deelname aan landelijke kadercursussen. 

 

Voor het aanvullen van de besturen van de plaatselijke Zeekadetkorpsen wordt in toenemende Besturen en 

mate een beroep gedaan op oud korpsleden, die direct aansluitend tot het bestuur toetreden overige 

of na enige jaren bereid zijn zich weer voor het korps in te zetten. Volgens het beleidsplan vrijwilligers 

2012-2014 worden de besturen gestimuleerd om tenminste één korpslid in het bestuur op 

te nemen. Aan het eind van het verslagjaar is deze combinatie in zes korpsen aanwezig. 

Veelal is een gebrek aan voldoende krachten om alle functies te bezetten aanleiding voor 

de combinatie.  

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 waardevolle 

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 2012. Omvang 

korps: korpsleiding en jeugdleden; organisatie 

organisatie: bestuur, korps en overige vrijwilligers. 

 
  sterkte per 31-12    sterkte per 31-12 
  korps organisatie    korps organisatie 

 Gouda 31 37   Vlaardingen 14 20 

 Maassluis 35 42   Alkmaar 46 55 

 Amsterdam 22 29   Heerhugowaard 26 31 

 Schiedam 27 35   Hellevoetsluis 26 34 

 Arnhem 26 29   Waalwijk 19 27 

 IJmond 27 34   Delfzijl 15 25 

 Den Haag 14 16   Harlingen 55 81 

 Rotterdam 28 35   Moerdijk 18 23 

 Den Helder 22 28   Lemmer 26 32 

Subtotaal korpsen      477   613 

 Landelijke organisatie     10 

Totaal Zeekadetkorps Nederland       623 

 
De totale korpssterkte vertoont een stabiel beeld. De schommelingen per korps zijn eigen 

aan een jeugdorganisatie. De in het beleidsplan 2012-2014 genoemde toename van de 

gemiddelde korpsgrootte kon nog niet worden gerealiseerd. Het gemiddelde is nu ruim 26. 

De inspanningen tot groei hebben wel resultaat. De teruggang in de afgelopen jaren is 

vanaf 2010 tot stilstand gekomen. Dit terwijl het algemene beeld is dat het ledental van 

(jeugd)verenigingen terug loopt. De zeekadetkorpsen zijn voor jongeren aantrekkelijk. 

 

Aan de in het beleidsplan genoemde actiepunten is verder gewerkt. 

Aan het eind van het verslagjaar waren in zeven korpsen ketelbinkies. Op het intranet is 

ruimte om ervaringen met dit project uit te wisselen. Een volgende stap is het afstemmen 

van de (opleidings)programma’s voor deze jongste korpsleden. 

Aan het vergroten van de bekendheid van het ZKKNL en zijn doelstellingen is permanent 

gewerkt. Dit zijn steeds kleine stapjes, die bij voortduring moeten worden gezet. 

Zes publicaties in de serie Van zeekadet tot … zijn geactualiseerd. De publicatie Van 

zeekadet tot adelborst is geheel omgewerkt naar Van zeekadet tot wachtsofficier. Nieuw 

zijn de publicaties Van zeekadet tot officier van administratie en … tot officier technische 

dienst. Deze publicaties maken ook deel uit va de sponsormap. 

Met plaatselijke korpsen is overleg over het plaatsen van plaatselijke activiteiten in een 

nationale context. Op de website van het ZKKNL is dit zichtbaar. Bij plaatselijke promotie-

activiteiten begint dit usance te worden. 
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 2 Algemene raad 
 

Voorjaars- De algemene raad is in 2012 twee keer bijeengeweest. In de voorjaarsvergadering werd het 

Vergadering jaarverslag 2011 behandeld. De jaarrekening ontbrak nog doordat bij de aansluiting op de 

voorafgaande jaren knelpunten bleken. Over het beleidsplan 2012-2014 is uitvoerig 

gesproken. Er zijn weinig beleidsombuigingen. De discussie ging vooral over de meetbaar-

heid en de aanpak van de gestelde doelen. Op sommige punten werd op zinvolle wijze in 

detail ingegaan. Als uitvoering van de Visie 2018 is in deze vergadering het nieuwe werkpak 

gepresenteerd. Het voorstel is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep. Na 

beantwoording van een groot aantal vragen stemde de raad in met het werkpak en de 

rechtstreekse levering bij het gekozen bedrijf. 

 

Najaars- De najaarsvergadering stond in het teken van de voorzitterswisseling. Vooraf werd gesproken 

vergadering over het Certificaat van Onderzoek (uitvoering Binnenvaartwet) en rode diesel (uitvoering 

‘Kunduz-akkoord’). Twee leden van het hoofdbestuur en twee voorzitters zijn direct aan 

de slag gegaan om de staatssecretaris van Financiën op andere gedachten te brengen. 

Nadat het jarenlang gebruik is geweest dat het beleidsplan en de begroting pas aan het 

begin van het jaar werden vastgesteld, kon dat nu voorafgaand aan het jaar gebeuren. Het 

beleidsplan 2013-2015 is een bijstelling van het in het voorjaar aangenomen plan. Bij het 

vaststellen van de begroting moest fors worden bezuinigd wegens het wegvallen van de 

subsidies van Defensie en van de Waterbouwers. De kaderopleidingen en de uitgaande 

uitwisselingen werden gestreept. Een pijnlijke maar noodzakelijke beslissing. 

 Aan het slot van de vergadering droeg de heer J.G.A. Brandt de voorzittershamer over 

aan de heer H.M. Leeflang. 

 

 De beide vergaderingen zijn gehouden in de ‘Van Braam Houckgeestkazerne’ te Doorn. 

De catering werd bij de voorjaarsvergadering door ZKK Amsterdam en bij de najaars-

vergadering door ZKK Moerdijk verzorgd. 

 

 3 Hoofdbestuur 
 

Samenstelling Op 14 april zijn de heren H.M. Leeflang en R. Blok herbenoemd als lid van het hoofd-

bestuur. Vooruitlopend op het vertrek van de voorzitter werd de heer Leeflang aangewezen 

als vicevoorzitter. 

 Op 24 november is de heer E.H. de Vries wegens drukke werkzaamheden teruggetreden 

uit het hoofdbestuur. Op de zelfde datum is de heer R.J. Hagman, voorzitter ZKK Rotterdam 

toegetreden tot het hoofdbestuur. Hij is in het bijzonder belast met de taak public relations. 

 Ook op 24 november legde de heer J.G.A. Brandt de functie van voorzitter van het hoofd-

bestuur neer. Na twee zittingsperiodes van drie jaren vond hij het tijd worden zijn functie 

aan een jonger iemand over te dragen. Bij zijn afscheid is Jacques Brandt onderscheiden 

met het Zilveren Koggeschip. Hij kreeg deze onderscheiding voor het aanjagen van brede 

discussies over organisatorische vaagstukken; het in beeld brengen van het zeekadetkorps 

bij andere organisaties en de directe bijstand aan korpsen. De heer Brandt was regelmatig 

bij korpsen en gezamenlijke evenementen. Hij zag het enthousiasme van de jonge 

zeekadetten als beloning voor het bestuurswerk. 

 De algemene raad heeft de heer H.M. Leeflang als nieuwe voorzitter benoemd. 

 

 Volgens het beleidsplan 2012-2014 worden de plaatselijke organisaties gestimuleerd om 

tenminste één lid beschikbaar te stellen voor een landelijke functie. Aan het eind van het 

verslagjaar waren vanuit tien plaatselijke organisaties een of meer leden landelijk actief. 

 

 Aan het eind van het jaar is de heer Th.H.J.M. van der Woude aangetrokken als vertrouwens-

persoon bij het ZKKNL. Hij is als vlootaalmoezenier werkzaam bij de marine. Hiermee 

werd het mogelijk dat de heer P.J.M. Peelen die functie na 12 jaar kan neerleggen. 
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Het hoofdbestuur is vijf maal in vergadering bijeen gekomen. In toenemende mate maakt Vergaderingen 

het hoofdbestuur voor overleg en besluitvorming gebruik van e-mail, zo nodig aangevuld 

met telefonisch contact. Aan een aantal thema’s is bijzondere aandacht besteed: 

a) De financiële administratie van het ZKKNL, in het bijzonder de oude knelpunten. 

b) De bezuinigingen als gevolg van het stopzetten van subsidies. 

c) Het ‘afschaffen’ van de rode diesel. 

d) De voortgang van de commissie Techniek en veiligheid. 

e) De overdracht van de Zaandam aan ZKK IJmond en het afstoten van de Schuiling. 

f) De invoering van werkkleding. 

g) Enkele korpsen hebben op verzoek vanuit het plaatselijk bestuur of vanuit het korps 

extra aandacht gekregen. 

h) Voor de ledenadministratie is nog geen pakket gevonden waarbij de kosten-batenanalyse 

gunstig uitpakt; dit punt uit het beleidsprogramma 2012-2014 blijft aandacht houden. 

 

Het Zilveren Koggeschip is toegekend aan de heren J.G.A. Brandt (zie algemene raad), Onderscheidingen 

H.M. Leeflang (zie zomerkamp) en J.J. van Tussenbroek. Met zijn inzet direct na de 

brand op de Zeefakkel en bij het herstel van het schip heeft de heer Van Tussenbroek 

grote persoonlijke verdiensten ook aan het ZKK Nederland bewezen. 

De Zilveren Jakobstaf is toegekend aan de heren G.E. Stoker wegens zijn bijzondere 

verdiensten voor het ZKK Schiedam en C.J. Schneijderberg wegens zijn bijzondere 

verdiensten voor het ZKK Moerdijk. 

 

De leden van het hoofdbestuur hebben gedurende het jaar verschillende korpsen bezocht Activiteiten 

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. De persoonlijk 

contacten zijn van grote waarde als 

aanvulling op de regelmatige 

contacten per e-mail en telefoon. 

Voor de informatievoorziening naar 

de korpsen speelt het intranet een 

belangrijke rol. Conform het beleids-

plan 2012-2014 wordt dit steeds 

verder uitgebouwd. 

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 – zowel de 

oude als de nieuwe – heeft zich gericht op het verstevigen van de contacten met onze 

hoofdsponsor en uiteenlopende nautische organisaties. Daarbij is ook vel aandacht 

besteed aan het leggen van nieuwe contacten. Informele contacten zijn hierbij zeer nuttig. 

Voor het afstemmen van beleid en het uitwisselen van gegevens blijft het contact met 

Scouting waardevol. 

 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), heeft de jaarlijkse vaste Sponsoring 

subsidiëring voortgezet. Deze steun is essentieel om een verantwoord beleid te kunnen 

uitvoeren. Wij zijn de KVNR daarvoor zeer erkentelijk. 

Bij brief van 8 oktober 2012 heeft de van Secretaris-Generaal van Defensie bericht dat 

vanwege de druk op de defensiebegroting en het algemene rijksbeleid vanaf 2013 geen 

subsidie meer wordt toegekend. Ook het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw 

gaf te kenen dat toekenning van en vaste subsidie niet (meer) in het beleid past. Door het 

wegvallen van deze subsidies valt de helft van het inkomen weg. Dit kan uitsluitend 

worden opgevangen door enkele activiteiten stop te zetten. 
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 Voor het opvangen van deze ingrijpende bezuinigingen en de gewenste intensivering van 

het beleid, waaronder het inspelen op nieuwe wettelijke en maatschappelijke eisen, is 

geen ruimte. Een zeer actief beleid voor werving van sponsoren, zoals in het beleidsplan 

2012-2014 aangegeven, blijft dan ook onverminderd noodzakelijk. Verschillende subsidie-

verzoeken zijn ingediend. 

 In verband met de lastenstijgingen, waarmee de korpsen worden geconfronteerde, is de in 

het beleidsplan 2012-2014 aangegeven contributieverhoging uitgesteld. 

 

 4 Commandantenvergadering 
 

Vergaderingen De commandantenvergadering is in 2012 slechts eenmaal bijeen geweest. Nadat eind 2011 

 de uitgangspunten voor het zomerkamp 2012 waren vastgesteld, kon de voorbereiding 

van dat kamp verder per e-mail worden geregeld. Plenaire vergaderingen waren daardoor 

niet nodig. In het vierde kwartaal kwam de commandantenvergadering weer bijeen. In die 

bijeenkomst zijn de uitgangspunten voor het zomerkamp 2013 vastgesteld. Tevens is een 

planning gemaakt voor de landelijke wedstrijden. 

 De contacten tussen commandanten en het hoofdbestuur zijn frequent en vinden voor een 

groot deel plaats via e-mail en telefoon. Voor persoonlijke contacten komen leden van het 

hoofdbestuur bij korpsen op bezoek en ontmoeten zij de commandanten bij gemeen-

schappelijke activiteiten. Bij deze contacten heeft het hoofdbestuurslid, die voorzitter is 

van de commandantenvergadering, een zeer belangrijke rol. 

 De heer Leeflang blijft vooralsnog optreden als voorzitter van de commandanten-

vergadering. 

 

 5 Public Relations 
 

Presentatie Wij hebben flinke stappen genomen om de presentatie van de zeekadetkorpsen bij publieks-

evenementen te verbeteren. Op 12 

juli is in Den Helder bij het jubileum 

van het Marinemuseum een stoer 

ogende presentatiestand in gebruik 

genomen: een achterwand en tafel. 

Op kleurrijke wijze worden de 

activiteiten van de zeekadetten in 

beeld gebracht. De stand heeft direct 

al een reis langs tien plaatsen in het 

land gemaakt. Bij de algemene raad 

in november ontvingen de korpsen 

een staande banner waarop elk korps 

in beeld wordt gebracht. Doorat de 

lay-out van alle banners gelijk is, kunnen zij ook zeer goed in combinatie worden gebruikt. 

 Met de aanschaf van de stand is uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2012-2014. Na 

een inventarisatie bij de korpsen wordt vooralsnog geen audiovisueel materiaal gemaakt, 

zoals in het beleidsplan is genoemd. De ook genoemde sponsormap is uitgebouwd (zie 

omvang organisatie). 

 Steeds vaker presenteren de korpsen zich gezamenlijk bij publieksevenementen en krijgt 

de presentatie bij die evenementen sterker een landelijke uitstraling. Gezamenlijk werken 

wij in de trant van hetgeen hierover in het beleidsplan is aangegeven. Hoogtepunt was weer 

samen deelnemen aan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Nog groter dan vorig jaar. Dit 

keer mochten vier korpsschepen (van Gouda, Hellevoetsluis, Rotterdam en Vlaardingen) 

aan de Wilhelminapier afmeren. Midden in de activiteiten. De deelnemende zeekadetten 

hebben gezamenlijk – en in samenwerking met de redersvereniging KVNR – de interesse 

van jongeren voor het leven en werken op het water kunnen wekken. Tegelijk konden de 

zeekadetten kennis maken met de kansen op het water. Als toppers de excursie naar de  
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onderzeeboot Hr.Ms. Zeeleeuw en het meevaren op het fregat Hr.Ms. De Ruyter. 

Een beperkt aantal korpsen heeft deelgenomen aan de in het beleidsplan genoemde landelijke 

kennismakingsdag. 

 

Om de website aantrekkelijk te houden worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst.  Website 

Daarbij wordt een splitsing gemaakt tussen algemene nieuwsberichten en nieuws uit de 

korpsen. Deze laatste categorie is belangrijk om ‘kleur’ te geven aan het grote scala van 

activiteiten. Vaak zijn het juist die kleine berichten, die de relaties met de nautische sector 

in beeld brengen: bv. excursies. Input van content zijn de sleutelwoorden om dit succesvol 

te maken. De ontwikkeling gaat verder op de in het beleidsplan aangegeven weg. 

Op 3 februari is conform het gestelde in het beleidsplan een twitter account in gebruik Media 
genomen. De berichtjes die worden geplaatst zijn meestentijds verwijzingen naar de website. 

Op 21 augustus is een facebookpagina geopend. Na een aarzelend begin wordt de pagina 

regelmatig bezocht. Het is duidelijk dat ook bezoekers van buiten onze organisatie komen. 

 

Samenstelling van de commissie Public relations en sponsoring op 31 december 2012: Commissie 

Voorzitter R.J. Hagman (hoofdbestuur) leden H.H. de Boer (ZKK Alkmaar), S.J. Brandsma 

(hoofdbestuur), W. Eijkelenboom (ZKK Rotterdam), K.H. Haggenburg (ZKK Arnhem), 

E. Hamelink (ZKK Moerdijk), J. de Ruijter (ZKK Harlingen) en M. Spelde (ZKK Delfzijl). 

 

6 Internationale Contacten 
 

Van 12 tot en met 27 juli kwamen 10 buitenlandse zeekadetten naar Nederland. Dit jaar was Inkomende ISCA 
de inhoud van het programma was opnieuw aangepast. Standaard komen de buitenlandse uitwisselingen 
zeekadetten om deel te nemen aan het landelijk zomerkamp en een toeristisch programma. 

Het programma was nu geheel gericht op de activiteiten van zeekadetten. Slechts één dag 

was voor toeristisch bezoek aan Rotterdam en Den Haag. De kadetten kwamen uit Canada 

(5 personen) en Duitsland (5). De gasten stapten eerst aan boord van de Betelgeuze om 

met het ZKK Rotterdam aan het ‘eigen’ zomerkamp in Middelharnis deel tet nemen. 

Halverwege het verblijf staken de buitenlandse zeekadetten het Haringvliet over om in 

Hellevoetsluis aan boord van de Zeefakkel te gaan. Met het ZKK Hellevoetsluis voeren 

zij naar het IJsselmeer om aan te sluiten bij het landelijk zomerkamp, dat eerst in Urk en 

daarna in Lemmer plaatsvond. Tijdens de beide zomerkampen hebben de gasten geheel 

aan het normale programma deelgenomen. Veel varen dit jaar wat voor zeekadetten uit 

ander landen zeer bijzonder is. 

Het bezoek vanuit het buitenland werd voorbereid door de ILO ZKO1 J.S. Heutink. De 

uitvoering lag op de schouders van ZKO2 W. Eijkelenboom, die de functie van ILO 

overnam. 

 

Bijzonder was de deelname van vier Indonesische jongeren en een begeleider aan het Indonesië 
landelijk zomerkamp. Bij zijn 

bezoeken aan Indonesië merkte de 

oud-voorzitter en erelid ZKKNL 

P.H. Boegborn dat daar interesse 

was in het werk van de zeekadet-

korpsen. Het enthousiasme van Peter 

Boegborn zal daar niet vreemd aan 

zijn. Na contacten via verschillende 

schijven kon een delegatie uit 

Indonesië naar ons land komen om 

kennis te maken. De jongens en hun 

begeleider pasten direct in de wereld 

van de zeekadetten. Zij konden daar-

door aan het normale programma van het zomerkamp deelnemen. Na afloop zijn zij aan 

boord van de Aquarius met het ZKK Waalwijk naar Brabant gevaren. 
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 Tegen het eind van het verslagjaar bereikte ons het bericht dat men in Jakarta werkt aan 

de oprichting van een korps en aansluiting bij de ISCA overweegt. 

 Het bezoek van de Indonesische jongeren werd mogelijk gemaakt door financiële 

bijdragen van de Vereniging 'De Prins Hendrik Stichting', Admiraal van Kinsbergenfonds 

en de heer R. Escher. 

 

Remembrance Op verzoek van de heer C. de Blocq van Kuffeler hebben wij op 11 november meegewerkt 
day aan een herdenking in het Fort aan den Hoek van Holland. Hierbij waren naast Britse 

zeekadetten en veteranen kadetten van de korpsen Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen 

aanwezig. Bij deze gelegenheid hebben wij de gasten kennis laten maken met het ZKKNL. 

Met de Assam II is op zaterdag een vaartocht naar Rotterdam gemaakt. Die middag was 

er een programma aan boord van de Spica. Het opgebouwde contact zetten wij voort. 

 

Uitgaande ISCA Dit jaar hebben drie kadetten onder leiding van een begeleidingsofficier deelgenomen aan- 

uitwisselingen het internationale kamp in de Verenigde Staten. De reis begon op 25 juni en duurde tot 

 9 juli. De kadetten verbleven in Newport, Rode Island. In het programma beoefening van 

militaire vaardigheden, veel activiteiten op en in het water, berg klimmen, veel – nautische 

– excursies en enkele uitstapjes, onder meer Bosten en New York City. De deelnemers waren 

erg onder de indruk van hun ervaringen. Bij de ISCA-conferentie ontving onze voorzitter 

complimenten voor het optreden van de Nederlandse escort officier ZKO3 D. Blok. 

 Ook hebben dit jaar twee kadetten onder leiding van een begeleidingsofficier deelgenomen 

aan het internationale programma in het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland). 

Een derde kadet haakte helaas in het begin van het verblijf af. De reis begon op 22 juli en 

duurde tot 7 augustus. Zowel aan het begin als aan het eind van de trip verbleven de kadetten 

enige dagen in Londen. Tijdens het verblijf in Portmouth (Engeland) en de kazerne 

Caledonia (Schotland) enige militaire training, veel op en in het water en excursies. De 

deelnemende kadetten waren erg onder de indruk van de contacten met de kadetten uit 

talloze landen. Het internationale werd nog eens onderstreept door een bezoek aan de 

voetbalwedstrijd Egypte – Wit-Rusland. De Nederlandse escort officier ZKO3 S.H. Krol 

heeft zich bijzonder van zijn taak gekweten. 

 Kennisnemen van cultuurverschillen is een van de doelstellingen van het uitwisselings-

programma. De deelnemers hebben veel geleerd en kwamen bijzonder enthousiast terug. 

 De bezoeken aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werden gecoördineerd 

door de ILO ZKO2oc F.F. Perreau. 

 

 De uitwisselingen zijn verlopen volgens de intentie, die in het beleidsplan 2012-2014 is 

aangegeven. De inventarisatie van plaatselijke activiteiten moet nog ter hand worden 

genomen. 

 

 In verband met het stopzetten van subsidies aan onze organisatie heeft de algemene raad 

op voorstel van het hoofdbestuur op 24 november besloten geen uitgaande uitwisselingen 

meer te organiseren en de inkomende ISCA-uitwisselingen te beperken tot deelname aan 

het zomerkamp, zodat die volledig kunnen worden bekostigd uit de eigen bijdragen van 

de gasten. Daarnaast heeft de raad de beleidsuitgangspunten gehandhaafd. 

 

ISCA Het Zeekadetkorps Nederland streeft er naar gemiddeld eens in de twee jaar aan de ISCA- 

conferentie deel te nemen. Aangezien de voorzitter van het ZKKNL de afgelopen jaren 

eerst twee maal aan de conferentie had deelgenomen en vervolgens twee jaar niet, nam hij 

dit jaar deel aan de ISCA-conferentie in Zuid Afrika. Kennismaking door uitwisseling is 

de belangrijkste taak van de ISCA, Behalve tijdens de conferentie vindt dit vooral per email 

plaats. Aan verschillende enquêtes en onderzoeken per email is ook vanuit Nederland 

deelgenomen. 
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7 Opleidingen 
 

De onderofficierscursus is in de modulaire opzet, waarmee wij positieve ervaringen hebben, Kadercursussen 

voortgezet. In het voorjaar is de module Instructie gegeven en in het najaar de module 

Leidinggeven. Beide modules van 

een weekend zijn elk een afgerond 

geheel. .Beide weekenden waren 

volledig (12 deelnemers) bezet. De 

cursus stond weer onder leiding van 

trainers van Trigon, training en 

ontwikkeling. Dit jaar vond de 

cursus – prima – kost en inwoning 

bij het ZKK Amsterdam. Na de 

invoering van de modulaire opzet in 

2009 hebben in totaal 30 cursisten 

de cursus geheel gevolgd, 16 alleen 

de module Instructie en eveneens 

16 alleen de module Leidinggeven. 

In 2010 werd de officierscursus voor het eerst in de modulaire opzet gegeven. 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. In 2010 werd gestart met de module 

‘Leidinggeven’, in 2011 volgde de module ‘Coach en spil in de organisatie’. Dit jaar is 

voor het eerst de derde module gegeven ‘Initiator binnen korpsontwikkelingen’. Opnieuw 

positieve, enthousiaste reacties van de deelnemers. Deze cursusdag stond onder leiding 

van trainers van Trigon en vond plaats in het gebouw van Trigon in Langbroek. Trigon 

nam ook de – weer – keurige verzorging op zich. Vier korpsleden (1 Alkmaar, 2 Moerdijk 

en 1 Rotterdam) hebben nu de officierscursus in modulaire opzet volledig gevolgd. Twee 

korpsleden hebben de module Leidinggeven en twee de module Initiator gevolgd. Voorts 

twee de modules Coach en Initiator. 

De organisatie van de kadercursussen was in handen van ZKO1 T.J.F. Gijsman. Hij heeft 

conform het beleidsplan 2012-2014 deelname aan de cursussen gestimuleerd. 

De in het beleidsplan genoemde inventarisatie van de behoefte aan de onderofficierscursus 

kon nog niet worden gerealiseerd. 

 

In verband met het stopzetten van subsidies aan onze organisatie heeft de algemene raad 

op voorstel van het hoofdbestuur op 24 november besloten de kaderopleidingen – voorlopig 

– te stoppen. Daarbij heeft de raad gevraagd zo snel mogelijk met alternatieven voor de 

huidige opzet te komen. 

 

Binnen het Zeekadetkorps zijn ongeveer 45 zeilinstructeurs erkend als CWO-instructeur. CWO 

Deze instructeurs kunnen zelf als afsluiting van de zeilopleiding CWO-diploma’s afgeven. 

De meesten voor kielboot 2 of 3, enkelen ook voor andere categorieën. Daarnaast heeft 

het ZKKNL twee CWO-examinatoren kielboot 4, die de bevoegdheid hebben zelf CWO-

instructeurs te erkennen. De verschillen tussen de korpsen zijn nog groot. De in het 

beleidsplan 2012-2014 genoemde doelstelling blijft gelden. Het is daarbij mogelijk van 

elkaars ervaring gebruik te maken. 

 

Er is oriënterend werk verzet om de andere aandachtspunten in het beleidsplan te realiseren. 

Dit heeft nog niet tot concrete resultaten kunnen leiden. 

 

Samenstelling van de commissie Opleidingen op 31 december 2012: Commissie 

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. Souwerbren-van Wingerde (ZKK 

Alkmaar). 
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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 voor onderhoud aan het korpsschip komen te staan en 

door die uitgaven in financiële moeilijkheden dreigen te raken, beperkt financieel bij te 

staan. In 2012 zijn geen verzoeken binnengekomen. De beschikbare gelden zijn deels 

aangewend voor de verzekeringspremies voor de korpsschepen die tijdelijk bij het 

ZKKNL in beheer zijn. 

 Aan het begin van het jaar ontving het ZKKNL van Waternet een ligplaatsvergunning 

voor de Pontresina, waarmee het ZKK Amsterdam. ‘legaal’ gebruik kan maken van het 

korpsschip. De teruggave van de Pontresina door het ZKK Moerdijk en de bruikleen aan 

het ZKK Amsterdam moet nog administratief worden afgewerkt. In maart ontvingen wij 

toestemming van het Ministerie van Defensie voor sloop van het korpsschip Schuiling 

(voorheen ZKK Amsterdam). De intentie is zo veel mogelijk onderdelen beschikbaar te 

houden voor de overige korpsschepen. De sloop vindt plaats onder regie van de 

commissie Techniek en veiligheid. Op 22 augustus is het korpsschip Zaandam (voorheen 

ZKK Scheldemond) formeel in eigendom overgedragen aan het ZKK IJmond. Daarbij 

heeft het ZKKNL mede namens de korpsen een tijdelijke optie op de Willem Beukelsz 

gekregen. 

 

Werkwijze Vanuit de commissie Techniek en veiligheid zijn contacten 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 en particuliere 

bedrijven. 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. De ondersteuning is 

mogelijk dankzij de grote vakkennis 

en ruime ervaring van de leden van de commissie. 

  Als gevolg van de ernstige personele ondercapaciteit kon slechts in beperkte mate uitvoering 

worden gegeven aan de actiepunten in het beleidsplan 2012-2014. Het hoofdbestuur stelt 

onverminderd pogingen in het werk om de functie van ‘regisseur’ op dit werkterrein in te 

vullen. In de voorjaarsvergadering is uitvoerig een handleiding besproken voor het aanvragen 

van een Certificaat van Onderzoek, zoals de Binnenvaartwet voorschrijft. Dit moet voor 

30 december 2018 zijn geregeld. 

 

Rode diesel In het voorjaar heeft ‘de politiek’ besloten het gebruik van rode diesel vergaand te beperken. 

De uitwerking werd in de loop van het jaar duidelijk. Rode diesel mag vanaf 2013 uitsluitend 

worden gebruikt voor andere schepen dan pleziervaartuigen. Rode diesel mag niet meer 

worden gebruikt voor verwarming, koken en opwekken van elektriciteit. Ook vervalt de 

bijzondere regeling dat historische schepen voor de voortstuwing rode diesel mogen 

gebruiken. Vooral dit laatste heeft ingrijpende gevolgen voor de korpsen, die van de 

bijzondere regeling gebruik mochten maken. Veel van die korpsschepen verstoken door 

hun oorspronkelijke taak relatief veel brandstof. De betreffende korpsen worden door 

deze belastingmaatregel zwaar getroffen en zullen hun activiteiten flink moeten beperken. 

Nadat in de najaarsvergadering van de algemene raad hierover is gesproken is op 26 

november in een brief de staatssecretaris van Financiën gevraagd de fiscale regelingen zo 

aan te passen dat zeekadetkorpsen gebruik kunnen blijven maken van rode diesel.  
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Zeer snel zijn vanuit het ministerie aanvullende vragen gesteld en door ons beantwoord. 

Aan het eind van het verslagjaar was nog geen beslissing genomen. 
 

Nadat het oude werkpak van de marine was vervallen en duidelijk werd dat zeekadetten Kleding 

het nieuwe werkpak niet mogen dragen, is op zoek gegaan naar een alternatief. Als 

uitvoering van de Visie 2018 heeft en werkgroep onder voorzitterschap van het hoofd-

bestuurslid G. de Bock gekozen voor een geheel eigen, wel nautische kledinglijn. Het 

nieuwe werkpak bestaat uit een werkhemd en werkbroek, aangevuld met het witje en de 

trui van het uniform. Het werkpak kan worden aangevuld met een fleece vest, jas, overall, 

fleece muts en baseball cap. Bij de introductie heeft de leverancier WerkVelden voor 

aankopen in het eerste jaar een korting verleend. 

Problemen bij het inkopen van uitmonsteringen hebben de aandacht. Conform het 

beleidsplan 2012-12014 heeft de regeling voor aanschaf van uniformkleding hoge 

prioriteit. Helaas in het verslagjaar nog geen tastbaar resultaat. 

 

Samenstelling van de commissie Techniek en veiligheid op 31 december 2012: Commissie 

voorzitter vacant, leden F.J.A. Hof (ZKK Alkmaar), J. Loosman (ZKK Den Helder) en 

W.J.A. Wassink (ZKK Maassluis). 

 

9 LANDELIJK ZOMERKAMP 
 

Het landelijk zomerkamp 2012 van het Zeekadetkorps Nederland is van 21 tot en met 27 Inleiding 
juli gehouden. Elk jaar komt tijdens de voorbereiding de vraag aan de orde gaan we veel 

zeilen of gaan we veel – met de korpsschepen – varen. Dit jaar werd voor de ‘gulden’ 

middenweg gekozen. Het zomerkamp begon in de haven van het eiland Urk. Halverwege 

de week voeren alle deelnemende schepen naar de Vluchthaven op ’e Lemmer. Eerst 

zeilen op het IJsselmeer en daarna de trektocht over de Friese meren. 

 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juli verzamelden de korpsschepen zich in de haven van Urk. Deelname 

Op de zaterdagmorgen was een deel van de zeekadetten eerst in de haven van Rotterdam 

te vinden. Zij konden daar 1500 zwemvesten van het cruiseschip ms Rotterdam overnemen. 

Een zeer welkome gift van de Holland America Line. Na het inladen van de zwemvesten 

kregen de kadetten een rondleiding en lunch aan boord aangeboden. 

Aan het zomerkamp hebben deelgenomen de korpsen Alkmaar, Amsterdam, Delfzijl, 

Den Haag, Den Helder, Gouda, Heerhugowaard, Hellevoetsluis, Lemmer, Schiedam, 

Vlaardingen, Waalwijk en IJmond. Zo’n 200 kadetten namen deel aan het zomerkamp. 

Ook waren er kadetten uit Canada en Duitsland. Bijzonder was de deelname van een 

groep Indonesische jongeren. 

 

Traditiegetrouw werd het zomerkamp op zaterdag 21 juli geopend met een baksgewijs.  Programma 

In de avond was een kennismakingsspel georganiseerd zodat de kadetten elkaar beter leerden 

kennen. Op zondag stond een ingetogen programma in het draaiboek teneinde de 

zondagsrust op Urk te respecteren. 

‘s Ochtends is een kerkdienst 

gehouden op de Enterprise, gevolgd 

door zeilwedstrijden op het IJssel-

meer. In de avond is een Scheeps 

Beveiligings Dienst (SBD) spel 

georganiseerd. De kadetten voerden 

allerlei veiligheidsmaatregelen en 

EHBO uit. Maandag stond in het 

teken van de Relatiedag. De kadetten 

startten hun zeilraces vroeg terwijl 

het kamp gereed gemaakt werd voor  

de gasten. Het was een druk bezochte   
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 relatiedag waarin ook de eerste ideeën werden gedeeld over het oprichten van een nieuw 

korps op Urk. Als avondprogramma stond de gevreesde doop door Neptunus op het 

programma. Deze werd georganiseerd op het strandje bij Urk en kon op veel publieke 

belangstelling, waaronder ook de lokale pers, rekenen. 

 Op dinsdag ochtend zijn de sloepen en vletten vertrokken richting Lemmer, gevolgd door 

de korps-schepen. In Lemmer werd afgemeerd aan de Willemskade. 

 Woensdag en donderdag zijn de kadetten op trektocht gegaan richting het Tjeukemeer 

alwaar werd overnacht op een eilandje. Helaas stond er weinig wind en waren het zeer 

warme dagen. Hierdoor is weinig gekomen van zeilen, maar het geïmproviseerd 

kamperen was als ieder jaar een succes. 

 Donderdagavond waren de kadetten weer terug in Lemmer en hebben zij hun nautische 

vaardigheden onderling beproefd. Vrijdag was alweer de laatste dag met ’s ochtends 

zeilen (hoewel er weinig wind stond) en ’s middags de roeiwedstrijd. Aan het eind van de 

dag betrok het weer en begon het te regenen. Gelukkig konden wij de BBQ en de bonte 

avond in een naburige loods houden. 

 

Ondersteuning De Koninklijke Marine heeft ook in 2012 een grote bijdrage geleverd aan het zomerkamp. 

 Deze bijdrage bestond uit WR-1 sloepen, twee Walletjes, een MOB-boot en het beschikbaar 

stellen van diverse bruikleengoederen. De marinemensen, die zich op vrijwillige basis 

inzetten als bemanning voor de vaartuigen en voor algemene ondersteuning, leverden een  

 onmisbare bijdrage aan het succes van het zomerkamp. 

 Ook hebben andere sponsoren en instanties een bijdrage geleverd aan het slagen van het 

zomerkamp. In het bijzonder dank aan de gemeentebesturen en havenmeesters van Urk en 

Lemsterland. 

 

Leiding Het zomerkamp stond ook dit jaar onder leiding van het hoofdbestuurslid H.M. Leeflang. 

 Op de relatiedag werd Hans Leeflang 

onderscheiden met het Zilveren 

Koggeschip. Hij ontving deze 

bijzondere waardering vanwege de 

wijze waarop hij zich al gedurende 

tien jaren als Inspecteur Koninklijke 

Marine en Commandant Landelijk 

Zomerkamp inzet. Met zijn inzet 

levert hij een belangrijke bijdrage 

aan de vorming van de zeekadetten. 
De voorzitter JG.A. Brandt over-

handigde speld en oorkonde. 
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2012: Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep: binnenvaart 15; ander varend beroep 8; ander nautisch beroep.25.  
 

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. 

 
 bestuurs-

leden 

andere 

vrijwilligers 

korps-

leiding 

overige 

korpsleden 

totaal 

Sterkte 31 december 2012 74 69 148 329 620 

Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 2 4 9 4 19 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 1 7 34 9 51 

Actief ZKKNL en bij binnenvaart  1 4 11 16 

Actief ZKKNL en in ander varend beroep  2 7 1 10 

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 13 10 22 3 48 

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding   5 47 52 

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 16 24 81 75 196 

 

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 2008 2009 2010 2011 2012 

Naar Koninklijke Marine 3 2 2 1 3 

Naar koopvaardij 8 6 1 4 3 

Naar binnenvaart 3 - 6 6 5 

Naar ander varend beroep 1 - 1 1 4 

Naar ander nautisch beroep 3 - 2 - 2 

Naar nautische HBO-opleiding 7 5 6 7 3 

Naar nautische MBO-opleiding 15 28 13 13 17 

Totaal Maritiem 40 41 31 32 37 

 

Uit deze cijfers blijkt dat de verwevenheid tussen de maritieme sector en het Zeekadetkorps 

onverminderd sterk is. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Korpssterkte 31 december 526 497 480 476 477 

Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 12 17 18 16 13 

 2,3% 3,4% 3,8% 3,4% 2,7% 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 38 39 42 40 43 

 7,2% 7,8% 8,8% 8,4% 9,0% 

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 54 43 55 48 48 

 10,3% 8,7% 11,5% 10,1% 10,1% 

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding 74 78 49 64 52 

 14,1% 15,7% 10,2% 13,4% 10,9% 

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 178 177 164 168 156 

 33,8% 35,6% 34,2% 35,3% 32,7% 
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JAARREKENING 2012 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
 

 

 

 31-12-2012 31-12-2011 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Vaste activa     

Leningen aan korpsen 19.769  18.133  

  19.769  18.133 

     

Vlottende activa     

Voorraden 5.761  6.486  

Vorderingen op korpsen 26.147  23.625  

Overlopende activa 16.753  37.563  

  48.661  67.674 

     

Liquide middelen  90.822  72.395 

     

Totaal activa  159.252  158.202 

     

     

Vermogen  108.282  103.208 

Reserves 

  43.725  37.863 

Kortlopende schulden     

Overige schulden 7.245  17.131  

  7.245  17.131 

     

Totaal passiva  159.252  158.202 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 
 

 

 2012 2011 Begroting 

   2012 

 EUR EUR EUR 

    

Subsidies 36.563 36.563 35.563 

Projectsubsidies 5.000 0 1.000 

Contributies 5.398 5.335 5.150 

Interest 765 1.471 0 

Diverse baten 8.687 -6.758 287 

Baten uitmonsteringen 484 1.249  

Onttrekking reserve jubilea 0 0  

Totaal baten 56.897 37.855 42.000 

    

Onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen 1.032 1.858 3.000 

Opleidingen 17.942 23.181 19.300 

Ondersteuning en juridische kosten  181 586 0 

Verzekeringen 2.917 1.919 2.500 

Internationale contacten 4.830 6.260 6.500 

Secretariaat en bestuurskosten 1.366 4.784 4.500 

Zomerkamp 1.749 895 3.500 

Abonnementen/contributies 1.436 1.463 1.400 

Public relations 5.917 3.767 3.300 

IT en administratiekosten 1.497 108 0 

Activiteiten en jubilea 7.956 1.939 0 

Totaal lasten 46.823 46.760 44.000 

    

Saldo 10.074 -8.902 - 2.000 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2012 
 

Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 

 

BALANS 
 

Algemeen 

Voor zover in deze toelichting niet anders is vermeld, heeft de waardering van activa en passiva op 

nominale waarde plaatsgevonden. Hierop wordt in mindering gebracht een voorziening inzake 

lagere marktwaarde. 
 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

 

Vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden 

Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen en hebben een looptijd korter dan een jaar. Voor dubieuze 

vorderingen wordt een voorziening getroffen. 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
 

Algemeen 

In de rekening van baten en lasten worden verantwoord de baten en lasten, die aan de verslagperiode zijn toe 

te rekenen. 

 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
 

 

Leningen aan korpsen 
 EUR 

Stand per 31 december 2011 18.133 

Nieuwe leningen 20.000 

Aflossingen -18.364 

Stand per 31 december 2012 19.769 

 

In leningen aan korpsen is de lening aan het ZKK Coevorden begrepen. Het ZKK Coevorden heeft zijn 

activiteiten beëindigd. Terugbetaling van de openstaande lening heeft plaats gevonden in 2012. Er is een 

nieuw lening verstrekt aan IJmond, waardoor het uitstaande leningenbedrag nagenoeg gelijk blijft. Op het 

leningenbestand is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen van 4.000 euro. 

 

 

Voorraden 
 EUR 

Stand per 31 december 2011 6.486 

Waarde aankopen 1.142 

Waarde verkopen -1.868 

Stand per 31 december 2012 5.761 
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Vorderingen op korpsen 

 31-12-2012 31-12-2011 

 EUR EUR 

ZKK Heerhugowaard 1948 1.541 

ZKK Schiedam 0 1.360 

ZKK Arnhem 3.098 1.445 

ZKK Den Haag 1.507 938 

ZKK IJmuiden 0 1.673 

ZKK Maassluis 3.269 1.731 

ZKK Amsterdam 3.105 2.514 

ZKK Hellevoetsluis 2.986 1.403 

ZKK Waalwijk 1.955 1.127 

ZKK Moerdijk 1.490 713 

ZKK Alkmaar  1.798 957 

ZKK Lemmer 2.780 2.213 

ZKK Den Helder 2.359 1.862 

ZKK Delfzijl 0 566 

ZKK Rotterdam  0 0 

ZKK Vlaardingen 2.008 932 

ZKK Coevorden 0 3.046 

ZKK Harlingen 1.844 1.672 

ZKK Gouda 1.948 1.932 

ZKK Scheldemond 0 0 

Totaal R/C korpsen 30.147 27.625 

Door te berekenen/Reservering R/C korpsen -4.000 -4.000 

Stand per 31 december 2012 26.147 23.625 

 

Verrekening van het rekening-courantsaldo met het ZKK Coevorden heeft inmiddels plaats gevonden na 

verkoop van het korpsschip (zie onder leningen).  

De hoge saldi zijn hoofdzakelijk ontstaan door het laat versturen van de nota’s. Zo is de nota inzake VTV 

2011 pas eind 2012 verstuurd. Per medio mei 2013 is 20.861 euro van deze vordering binnen. 

 

 

Overlopende activa 

 31-12-2012 31-12-2011 

 EUR EUR 

Nog te ontvangen subsidie en bijdrage zomerkamp 16.753 37.563 

 16.753 37.563 

 

 

Liquide middelen 

 31-12-2012 31-12-2011 

 EUR EUR 

ING zakelijke rekening 14.977  315 

ING zakelijke spaarrekening 75.845 72080 

 90.822 72.395 

 

 

Vermogen 

 EUR 

Stand per 31 december 2011 103.208 

Resultaat 2012 5.074 

Stand per 31 december 2012 108.282 
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Op basis van de afspraak om jaarlijks 2.500 toe te voegen aan de reserve jubilea en gezien het feit dat in 

2011 een dergelijke dotatie niet heeft plaats gehad is van het totale resultaat van 10.074 , 5.000 euro 

toegevoegd aan de reserve jubilea en 5.074 aan de algemene reserve. 

 

 

Reserves 

 31-12-2012 31-12-2011 

 EUR EUR 

Ontwikkelingskosten cursussen en trainingen 14.000 14.000 

Veiligheidsmiddelen en onderhoudskosten 10.000 10.000 

Ontwikkeling promotiemateriaal 1.000 1.000 

Reservering voor jubilea 2015 en 2020 15.000 10.000 

Reserve nieuwe korpsen 3.725 2.863 

 43.725 37.863 

 

Aan de reserve nieuwe korpsen is het resultaat van de liquidatie Coevorden ad 861,48 toegevoegd. 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 
 

Subsidies 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Ministerie van Defensie  20.000 20.000 

Kon. Ver. Ned. Reders 15.563 15.563 

SOOW Opleidingen Waterbouw 1.000 1.000 

 36.563 36.563 

 

 

Projectsubsidies 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Sponsoring Jumbo Shipping 5.000  

Vaderlandsch Fonds t.b.v. website   2.000 

Vaderlandsch Fonds t.b.v. officierscursus  7.895 

 5.000 9.985 

 

 

Contributies 

De contributies betreffen de door het ZKK NL op basis van ledental doorberekende contributie aan de korpsen. 

 

 

Interest 

 2012 2011 

 EUR EUR 

ING 765 1.471 

 765 1.471 
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Diverse baten 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Overige baten 8.508 -3.498 

 8.508 -3.498 

 

De overige baten zijn fors hoger doordat de balans aan de verplichtingenkant is opgeschoond. Nog te betalen 

kosten die niet meer echte verplichtingen waren zijn vrij gevallen, hetgeen een bate van 10.000 euro gaf. 

Tenslotte is het resterende liquidatiesaldo van  Coevorden toegevoegd aan de reserve korpsschepen. 

 

 

Onderhoud schepen en incidentele bijdragen korpsen 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Kosten inzake de Enterprise/ Zaandam  0 585 

Verzekeringen korpsschepen 1.032 1.273 

 1.032 1.858 

 

 

Opleiding 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Opleiding tot officier 3.751 10.288 

Opleiding tot onderofficier 13.691 11.203 

Overige opleidingskosten  500 1.690 

Afboeking reservering cursuskosten – – 

 17.942 23.181 

 

Tegenover de hogere kosten voor opleidingen staat een incidenteel projectsubsidie. 

 

 

Verzekeringspremies 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Betaalde verzekeringspremies 22.376 20.892 

Doorberekend aan korpsen -19.459 -18.973 

 2.917 1.919 

 

 

Excursies en internationale contacten 

Betreft uitsluitend kosten van uitwisseling, inclusief kosten ILO’s. 

 

 

Zomerkamp 

De netto kosten van het zomerkamp waren hoger dan in 2011, maar 2010 was bijzonder laag.  

 

 

Abonnementen/ contributie 

 2012 2011 

 EUR EUR 

Contributie Watersportverbond 1.436 1.338 

 1.436 1.338 
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Public relations 
 2012 2011 

 EUR EUR 

Folder/poster  0 95 

Promotiemap 0 0 

Reis- en verblijfskosten  467 430 

Aanschaf banner 1.816  

Wapenschildjes 167  

Ontwikkeling website 563 -314 

Ontwikkeling promotiemateriaal 1.345 2.200 

Wereldhavendagen 1.012 1.093 

Overige kosten 547 263 

 5.917 3.767 

 

 

Activiteiten en jubilea 

De kosten activiteiten zijn zo hoog omdat er voor 5.000 euro activiteiten zijn verricht betaald door de 

sponsoring van Jumbo Shipping. 

 

 

 

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2013 

 

 

 2013 

 EUR 

  

Contributie leden 5.150 

Subsidie Defensie/HDP - 

Subsidie KVNR 15.563 

Subsidie SOOW - 

Incidentele subsidies - 

Overige inkomsten 237 

Totaal baten 20.800 

  

Bestuur en administratie 4.500 

Verzekeringspremies 3.100 

Kaderopleidingen - 

Overige opleidingen 1.500 

ISCA uitwisselingen uitgaand - 

ISCA uitwisselingen inkomend - 

Zomerkamp 3.500 

Contributies (KWSV) 1.500 

Public relations en relatiebeheer 3.700 

Incidenteel bijzonder onderhoud en veiligheid korpsschepen 3.000 

Totaal lasten 20.800 

  

Saldo 0 
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BIJLAGEN 
 

LEDENREGISTER 
 
Gewone leden. 

Stichting Zeekadetkorps Gouda Stichting Zeekadetkorps Alkmaar 

Stichting Zeekadetkorps Maassluis Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard 

Stichting Zeekadetkorps Amsterdam Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis 

Stichting Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck Stichting Zeekadetkorps Waalwijk 

Stichting Zeekadetkorps Willem Ruys Stichting Zeekadetkorps Delfzijl 

Stichting Zeekadetkorps IJmond Stichting Zeekadetkorps Harlingen 

Stichting Zeekadetkorps Lt.Adm. Prins Bernhard Stichting Zeekadetkorps Moerdijk 

Stichting Zeekadetkorps Rotterdam Stichting Zeekadetkorps Coevorden in liquidatie 

Stichting Zeekadetkorps Den Helder Stichting Zeekadetkorps Lemmer 

Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen 

 

Leden hoofdbestuur 

J.G.A. Brandt, SBN bd voorzitter tot 24-11-2012 R. Blok lid 

H.M. Leeflang, KTZ vicevoorzitter G. de Bock lid 

 vanaf 24-11-2012 voorzitter E.H. de Vries lid tot 24-11-2012 

S.J. Brandsma secretaris / penningmeester R.J. Hagman lid vanaf 24-11-2012 

 

Erelid 

P.H. Boegborn 

 

ALGEMENE RAAD 
 
G.G. van der Linden voorzitter ZKK Gouda J.J. van Tussenbroek voorzitter ZKK Hellevoetsluis 

J. van Goor voorzitter ZKK Maassluis  P. Keukenmeester voorzitter ZKK Waalwijk 

L.C.E. Warnies voorzitter ZKK Amsterdam  H. Aardse voorzitter ZKK Delfzijl 

L.J. van Ewijk voorzitter ZKK Schiedam  P.H.M. Scheffer voorzitter ZKK Harlingen 

E.J. van Hamersveld voorzitter ZKK Arnhem  A.M. de Rijke voorzitter ZKK Moerdijk 

H. Romeijn voorzitter ZKK IJmond  mw. Y. Kool-Boeser voorzitter ZKK Coevorden 

J.H.T. Meijer voorzitter ZKK Den Haag  K.H. Rozendal  voorzitter ZKK Lemmer 

R.J. Hagman voorzitter ZKK Rotterdam  H.M. Leeflang, KTZ voorzitter hoofdbestuur 

J. Loosman voorzitter ZKK Den Helder  S.J. Brandsma secretaris. hoofdbestuur 

E.A. Aaldijk voorzitter ZKK Vlaardingen  R. Blok lid hoofdbestuur 

G.J. Hoogland voorzitter ZKK Alkmaar  G. de Bock lid hoofdbestuur 

W.H. Voermans voorzitter ZKK Heerhugowaard  R.J. Hagman lid hoofdbestuur 

 

COMMANDANTEN 
 
ZKK Gouda ZKO1 H. Smit ZKK Vlaardingen ZKO1 D. van Ekelenburg 

ZKK Maassluis ZKO1 W.J.A. Wassink ZKK Alkmaar ZKO1 G. de Bock 

ZKK Amsterdam ZKO1 J.H.W. Wienesen ZKK Heerhugowaard ZKO2oc M.J. Ruijter (wnd) 

ZKK Schiedam ZKO3 S. Krol (wnd) ZKK Hellevoetsluis ZKO2oc C. van der Linden (wnd) 

ZKK Arnhem ZKO1 A.J. Scheers ZKK Waalwijk ZKO1 T.J.F. Gijsman 

ZKK IJmond ZKO2 E. IJzendoorn (wnd) ZKK Delfzijl ZKO1 H.J. Huisman 

ZKK Den Haag ZKO1 K.S. Faber ZKK Harlingen ZKO1 A.W. Taekema 

ZKK Rotterdam ZKO2 mw M. Spruit (wnd) ZKK Moerdijk ZKO1 J. Rietveld 

ZKK Den Helder ZKO1 H.C. Launspach ZKK Lemmer ZKO1 J.H. van Leuveren 

 
 

 


