
  

Presentatie werkgroep Visie 2018. 
 

“Samenwerking en Eenheid” 
 

AR 24 april 2010 te Doorn. 



  

Doel ZKK NederlandDoel ZKK Nederland::  
  

 “De vereniging heeft ten doel bij de 
Nederlands jeugd belangstelling te 
wekken en te onderhouden voor de 
scheepvaart, alsmede het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.” 



  

Speerpunten visieSpeerpunten visie  

• Eenheid / uniformiteit in externe 
presentatie, ruimte voor diversiteit intern. 

• Onderscheidend vermogen van het ZKK. 
• ‘Image building’, naamsbekendheid. 
• Samenwerking. 



  

OrganisatieOrganisatie  

• Stichting vs. vereniging? 
• Materieel en korps in aparte entiteiten? 
• Huishoudelijk reglement. 
• Personele bezetting landelijke organisatie.  
• AR 
• De Zeekadet 
  

  

Zeekadetten zijn het doelZeekadetten zijn het doel, , het schip een middelhet schip een middel!!  

 
 



  

Leeftijden / doelgroep 

• Kijken naar externe en interne factoren. 
 
• Kadetten (ketelbinkjes) vanaf 9 jaar. 
• Maximum 17 jaar bij aanmelding. 
• Maximum leeftijd kadet (1e klas) 21. 
 
• Minimum leeftijd onderofficier (kwm) 16. 
• Maximum leeftijd onderofficier (spr) 27. 
 



  

Public relationsPublic relations  

• Eenheid en presentatie naar jeugd en 
sponsors. 

 

Niet Niet 1919 individuele korpsen individuele korpsen, , maar maar 1919  
korpsen die samen ZKKNL makenkorpsen die samen ZKKNL maken!!  

  
• Imago. 

  



  

Verhogen van het ledenaantal. 

• Gemiddelde eind 2009 ligt op 26. 
• Ambitie is te groeien naar 35 per korps. 
• Actief werven. 
• Landelijke wervingsdag. 
• PR op beurzen en evenementen. 
• Uniform ketelbinkjes vanaf 9 toelaten. 
• ‘Wijst de jeugd de weg naar zee’? 



  

Verhogen uitstroom maritieme sector 

• Begeleiding door (ex) professionals. 
• Excursies maritieme bedrijven / scholen. 
• Contacten onderhouden. 
• Nautische opzet activiteiten en opleiding. 
• Informatievoorziening via o.a. internet. 
 



  

Verhogen aantal korpsen? 

• Suggestie van externen. 
 
Nadelen: 
• Financiën? 
• Technische staat van het materieel? 
• Organisatie ZKKNL te klein? 
• Ledenaantal te laag? 



  

Verhogen aantal korpsen? 

Voordelen: 
• Meer naamsbekendheid. 
• Grotere stem in samenwerkingsverbanden 
• Meer ondersteuning voor ZKKNL. 
• Grotere uitstroom naar maritieme sector. 
 



  

Verhogen aantal korpsen? 

Criteria: 
• Inwoneraantal vestigingsplaats. 
• Infrastructuur vestigingsplaats. 
• Ligging t.o.v. bestaande korpsen. 
• Uniformiteit. 
• Welwillendheid lokale overheden. 
• Enthousiast en kundig bestuur en leiding. 
• Rustig aan, langzame maar gestage groei. 



  

Kleur varend materieel. 

• Staat in HHR. 
• Voor enkele korpsen een gevoelig punt. 
Nadelen uniforme kleuren: 
• Verfkosten? 
• Verschillen in smaak? 
• Originaliteit? 
• Niet praktisch? 
• Nadelig voor ledenwerving? 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

Kleur varend materieel. 

Voordelen uniforme kleuren: 
• Presentatie naar potentiële leden 
• Presentatie naar potentiële sponsors. 
• Onderscheidend vermogen t.o.v. Marine, 

Scouting, “boevenbootjes” etc. 
• “Wij” gevoel. 
• Goedkopere centrale verf inkoop. 



  

Kleur varend materieel. 

HHR kent 3 groepen: 
1) Zeegaande korpsschepen. 
2) Binnenvaart korpsschepen 
3) Kleine vaartuigen. 
 
HHR geeft geen kleurnummers. 
 
Hierdoor nog steeds geen uniformiteit! 



  

Kleding 

• Uniformiteit = goede presentatie. 
• Onderscheid uniformen en werkkleding. 
• Nu beiden van KM. 
• Werkpakken van KM mogen door ZKK niet 

gebruikt worden. 
• Extern inkopen? 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

Communicatie en samenhangCommunicatie en samenhang  

Scriptie “communicatie”: 
• Korpsen willen meer onderling contact, 

echter blijkt niet uit hun daden? 
• Vergaderingen, deelname? 
• Response op E-mail. 
• Contactpersonen. 
• Commandantenvergadering. 



  

Communicatie en samenhang 

Betrokkenheid korpsen onderling:  (SC) 
• Klopt het beeld wat men van elkaar heeft? 
• Emoties uit het verleden. 
• Elk korps zijn eigen ‘eiland’. 
• Enkele korpsen actief, anderen ‘consumeren’. 
• Verbondenheid met lokale korps, niet met ZKKNL. 

  
HET HET ‘‘WIJWIJ’’ GEVOEL MOET TERUGKOMEN GEVOEL MOET TERUGKOMEN!!  

  
• Belangrijk: De kadetten waarderen het onderlinge 

contact! 
 
 



  

Verhogen betrokkenheid 

Hoe? 
 
• Deelname aan vergaderingen, 

evenementen etc.  
• Voortzetten landelijke site. 
• Deelname aan HB, commissies en overige 

ondersteuning. 



  

Hoe kan men korpsen motiveren 
zich aan de afspraken te houden? 

 
Dit wordt niet bereikt door dwang! 
  
 
 
Elk korps moet zijn onafhankelijkheid 

kunnen behouden. 
 
 
 



  

Hoe kan men korpsen motiveren 
zich aan de afspraken te houden? 

Hoe dan wel? 
• Deelname aan vergaderingen en evenementen. 
• Deelname aan HB en ondersteuning. 
• Formele stemrondes houden bij AR. 
• Voldoende keuzemogelijkheid. 
• ‘Kleur bekennen’. 
• ‘Sociale controle’. 
• ‘Man en paard noemen’. 
 



  

Hoe kan men korpsen motiveren 
zich aan de afspraken te houden? 

 
Artikel 5.1 uit de statuten van het ZKKNL:   
 
“De leden verplichten zich bij de toetreding tot 

naleving van het bepaalde bij of krachtens deze 
statuten en het huishoudelijk reglement tot het 
voldoen van de door de algemene raad 
vastgestelde contributies en andere 
verplichtingen der leden.”  



  

ConclusiesConclusies::  

Elk korps zichzelf onder de loep nemen: 
• Staat materieel. 
• Ledenaantal. 
• Nivo opleidingen. 
• Uitstroom maritieme sector. 



  

ConclusiesConclusies::  
De landelijke organisatie  
• moet er een worden die bestaat uit de 

gezamenlijke inspanning van 19 korpsen. 
• Als eenheid richten op sponsors enerzijds, 

en potentiële jeugdleden anderzijds. 
• Vooroordelen buitenstaanders wegnemen. 
• Werken aan imago en naamsbekendheid. 
• Alles moet draaien om de kadetten, niet 

om het materieel. 



  

OM DIT ALLES TE BEREIKEN OM DIT ALLES TE BEREIKEN 
IS SAMENWERKING EN IS SAMENWERKING EN 

EENHEID CRUCIAALEENHEID CRUCIAAL!!  



  

Voortgang en planningVoortgang en planning::  
 
• Voor 24 juni 2010: 
 Formele reactie op de visie vanuit de korpsen aan het HB.  
 
• Zomer 2010: 
 HB stelt beleidsplan op aan de hand van visie en reacties korpsen. 
 
• AR Najaar 2010:  
 HB biedt beleidsplan ter goedkeuring aan AR. 
 Enkele concrete voorstellen uit de visie worden reeds in stemming gebracht. 
 
• 2010 – 2018:  
 In praktijk brengen van visie. 
 
 
 

Einde presentatieEinde presentatie ..  
  

Vragen of opmerkingenVragen of opmerkingen ??  


