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VERENIGINGJAAR 2019

ALGEMEEN JAAROVERZICHT VAN DE VERENIGING

ZEEKADETKORPS NEDERLAND
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Het afgelopen jaar stond in 
het teken van de verdere 
versterking van het Zee-
kadetkorps Nederland. De 
Visie 2024 en beleidsplan 
Zeekadetkorps Nederland 
geven daar dankzij de in-
breng van het kader van 
de verschillende Zeekadet-
korpsen goede richting aan. 

Belangrijk aspect is het vergroten van onze zichtbaar-
heid. Het Zeekadetkorps wil nog beter bekend worden 
binnen de maritieme sector en daarbuiten. Daarmee 
kunnen we nog beter invulling geven aan onze doel-
stelling om belangstelling bij de jeugd te wekken en 
vergroten voor een beroep in die brede en uitdagende 
maritieme sector. Onze grootste partner, de Konink-
lijke Vereniging van Nederlandse Reders, bood ons 
aan daarbij verder te helpen. Maar ook vanuit de bin-
nenvaart worden wij geholpen. Dankzij onze nieuwe 
partner Quo Vadis Personeelsdiensten heeft het Zee-
kadetkorps Nederland nu de lang verlangde band met 
de binnenvaart. Met hun hulp wordt nu de opleiding 
voor onze dekdienst gemoderniseerd samen met 
Edumar Vaaropleidingen. Nu kan de Zeekadet op zijn 
of haar 17e in het bezit komen van het diploma 
Matroos Binnenvaart. Een goede opstap naar een 
mooi beroep of vakantiewerk.

Daarnaast wordt de hele opleidingsmethodiek voor 
het Zeekadetkorps Nederland aangepakt. Net zo goed, 
maar wel leuker en moderner doordat opleidingen 
meer gericht zijn het op al doende leren. 

Samenstelling hoofdbestuur 
per 31 december 2019

Voorzitter:  A. Escher, KTZ(TD)
Vicevoorzitter/ISCA W.J. Kramer, KTZ(T) BD
Penningmeester: J.J. van Tussenbroek
Secretaris: G.H. van Beest, KLTZ BD
Lid/TV: J.C.H. de Neef
Lid/PR: J.C. van Diest
Lid/Opleidingen: P.D. Prins 
Lid/Communicatie E.A. Aaldijk.

Voorwoord van de voorzitter

Ook dit geeft invulling aan het beleidspunt voor een 
meer uniforme uitstraling. Samen komen we verder. 
Hiervoor hebben we ook onze landelijke en lokale 
websites aangepast en de meeste korpsen zijn al over 
op de nieuwe lay-out. 

Net zoals het Zeekadetkorps Nederland niet kan 
zonder steun van onze partners, waaronder ook de 
Koninklijke Marine, kunnen we niet zonder onze 
vrijwilligers. Velen staan ieder weekend en tijdens 
evenementen klaar voor de kadetten en het korps. 
Ik ben dan ook verheugd dat we in 2019 twee 
onderscheidingen voor bijzondere lokale of landelijke 
verdiensten hebben mogen uitreiken: de Zilveren 
Jakobsstaf en het Zilveren Koggeschip. Ik weet zeker 
dat dit in 2020 weer zal gebeuren. 

Het jaar 2020 is in meerdere opzichten bijzonder. 
Niet alleen zullen de Zeekadetkorpsen weer op 
allerlei manieren bijdragen aan 75 jaar Vrijheid, maar 
ook vieren we dat het Zeekadetkorps Nederland 65 
jaar bestaat. Een hele leeftijd en steeds actueel en 
van belang: wijst de jeugd de weg naar zee. De zee 
als verwijzing naar de maritieme sector in breedste 
zin. Niet alleen de Marine, koopvaardij, visserij, 
binnenvaart, etc. Ook de maritieme beroepen die dit 
mogelijk maken als scheepsmonteur, scheepsbouwer, 
verkeersleider, loods, havenlogistiek en noem maar 
op. Het Zeekadetkorps biedt die kansen.

Bart Escher
Voorzitter

Ondersteuning hoofdbestuur

Inspecteur KM A. Mons, KLTZ
KVNR mw. F. Trotz
Vertrouwenspersoon: Aalmoezenier F.A. Steijger 
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Activiteiten 
Het jaar 2019 was voor het Zeekadetkorps Nederland 
een periode van vooruitkijken naar de toekomst 
met als basis de resultaten van de in oktober 2018 
gehouden kaderdag. Het Hoofdbestuur is druk 
geweest met het verder aanhalen van de banden 
met de binnenvaart en de Stichting Herdenking 15 
augustus 1945. In 2019 namen Zeekadetkorpsen 
deel aan diverse bijeenkomsten en manifestaties 
zoals herdenkingen, zeil- en roeiwedstrijden, het 
zomerkamp en veel lokale activiteiten.

16 februari was de voorzitter aanwezig bij de Michiel 
Adriaenszoon de Ruyter herdenking in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam. Deze herdenking werd op waardige wij-
ze ondersteund door het Zeekadetkorps Amsterdam.

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Algemene 
Raad werd het Zeekadetkorps Lelystad welkom 
geheten als nieuw (twintigste) lid van de Vereniging 
Zeekadetkorps Nederland.

Veel korpsen namen deel aan de nationale wrikwed-
strijden die op 22 april werden georganiseerd door 
ZKK Vlaardingen.

Op 4 mei werd het Zeekadetkorps Nederland tijdens 
de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amster-
dam vertegenwoordigd door twaalf zeekadetten van 
het Zeekadetkorps Urk. Op deze dag namen de mees-
te korpsen deel aan lokale ceremonies of aan plechtig-
heden bij nationale monumenten zoals bij De Boeg in 
Rotterdam.

Op 28 mei deed ZKK Schiedam mee aan de Memorial 
Day ceremonie op de Amerikaanse begraafplaats te 
Margraten in Limburg.

Het Hemelvaartweekend werd door Zeekadetkorps 
Lelystad benut om het nieuwe korpsschip over te 
varen van Antwerpen naar de thuishaven, waar het 
schip op 1 juni werd verwelkomd .

Zeekadetkorps Urk vertegenwoordigde het Zeekadet-
korps Nederland op 15 juni bij het evenement Meppel 
aan Zee.

ZKK Gouda organiseerde op 22 juni de Nationale RS 
Quest wedstrijden waar zeven korpsen aan deel-
namen. Na een spannende strijd wist het team van 
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ZKK Gouda met één punt verschil de door Aquavitesse 
ter beschikking gestelde wisselbeker te veroveren.

Op 28 juni werd een overeenkomst aangegaan met 
Quo Vadis Personeelsdiensten te Sliedrecht. In deze 
overeenkomst spraken beide partijen af om zich in 
te zetten om Zeekadetten enthousiast te maken voor 
een functie bij de binnenvaart. Quo Vadis ondersteunt 
hierbij het Zeekadetkorps Nederland door ondermeer 
het actualiseren en moderniseren van de opleidingen.  

Het nationale zomerkamp vond plaats van zaterdag 
21 juli tot en met vrijdag 27 juli. De korpsen 
verzamelden zich aan de IJsselkade te Kampen waar 
de schepen veel bekijks trokken. Na en succesvol 
weekend werd op dinsdag 24 juli opgestoomd naar 
de Bataviahaven te Lelystad om de laatste dagen 
door te brengen in de thuishaven van het jongste 
Zeekadetkorps. Gedurende het gehele zomerkamp 
werden diverse wedstrijden geroeid en gezeild. Mede 
door de al jarenlange steun van de Koninklijke marine 
in de vorm van gemotiveerd personeel, een aantal 
sloepen, een RHIB en een sleepbootje, kan wederom 
gesproken worden van een uiterst succesvol kamp.

De Zeekadetkorpsen Hellevoetsluis, Maassluis en Har-
lingen organiseerden hun eigen buitenlandse zomer-
kamp door met de korpsschepen Zeefakkel, Rigel en 
Sittard een reis te maken naar Engeland. De Zeefakkel 
bezocht hierbij de havenplaatsen Southend on Sea, 
Cowes op het eiland Wight, Shoreham (bij Brighton) en 
Nieuwpoort (België). De Rigel en Sittard genoten van 
een succesvol bezoek aan Londen en aan Oostende.

Op 15 augustus vond de Nationale Indië herdenking 
plaats in Den Haag. Ook aan deze plechtigheid werd 
door zeekadetten uit Rotterdam, Schiedam en Den 
Haag op uiterst waardige wijze deelgenomen.

31 augustus vond bij Terneuzen een vlootschouw 
plaats in het kader van de 75e herdenking van de Slag 
om de Schelde. De Zeekadetkorpsen Hellevoetsluis en 
Gouda namen deel aan dit internationale evenement 
met de korpsschepen Zeefakkel en Freyr.

Gedurende de Wereldhavendagen te Rotterdam van 
6 tot 8 september werd het Zeekadetkorps Neder-
land vertegenwoordigd door het ZKK Rotterdam dat 
met het korpsschip Betelgeuze lag afgemeerd in de 
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Rijnhaven. Nabij de Betelgeuze werden een aantal 
maritieme attracties opgetuigd waar door het publiek 
enthousiast gebruik van werd gemaakt. Daarnaast 
fungeerde de Betelgeuze ook als uitgangspunt voor 
andere Zeekadetkorpsen bij hun bezoek aan de 
diverse evenementen. De Freyr van ZKK Gouda was 
’s avonds het platform waar vandaan gasten en rela-
ties het vuurwerk vanaf het water konden bekijken.

De burgemeester van Lelystad, mevrouw mr. Ina Ade-
ma doopte, in aanwezigheid van vele prominenten op 
7 september het korpsschip van het Zeekadetkorps 
Lelystad. Het fraaie schip ontving de naam ”Port of 
Lelystad”.  

Zeekadetkorps Waalwijk won op 12 september 
voor de tweede keer op rij de door Zeekadetkorps 
Vlaardingen georganiseerde zeilwedstrijden om 
de Foppencup.

Op 10 november ondersteunt het Zeekadetkorps 
Arnhem The Royal British Legion Holland Branch door 
tijdens de Remembrance Day op de Airborne begraaf-
plaats in Oosterbeek de vlaggenparade te verzorgen.

Medio november werd door de meeste korpsen 
meegewerkt aan de intocht van Sinterklaas in hun 
thuishaven.

Uitgereikte onderscheidingen:

Zilveren Koggeschip:
9 november: G. de Bock (Alkmaar)

Zilveren Jakobsstaf: 
19 december: ZKOFF1 H.C. Launspach (Den Helder).

Financieel jaarverslag: 
Voor het financieel jaarverslag 2019 van het Zeekadet-
korps Nederland wordt u verwezen naar de website 
op www.zkk.nl. (www.zkk.nl/project/jaarverslagen/). 
Indien u een “hard copy” van dit financieel jaarverslag 
wenst te ontvangen, kunt u dat aanvragen door een 
email te sturen naar secretaris@zkk.nl
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Cijfers 
Sterkte per 31 december 2019

Nevenstaande tabel is een weergave 
van de sterkte per 31 december 2019. 
In 2019 was er sprake van een stijging 
in de sterkte ten opzichte van 2018, 
deels vanwege de toetreding van het 
ZKK Lelystad.

Werving is één van de voornaamste 
speerpunten van het hoofdbestuur en 
zal ook centraal staan in 2020, zoals 
verwoord in de in 2018 vastgestelde 
Visie 2024. 

* Korps = korpsleiding en jeugdleden.

Korps Bestuur  Vrijwilligers Korps Sterkte*
Alkmaar     7      9     37    53

Amsterdam 5 0 8 13

Arnhem 5 1 18 24

Delfzijl 3 1 17 21

Den Haag 3 1 8 12

Den Helder 4 7 20 31

Gouda 5 6 24 35

Harlingen 8 32 47 87

Heerhugowaard 2 1 22 25

Hellevoetsluis 4 6 22 32

IJmond 4 4 16 24

Lelystad 4 5 20 29

Lemmer 3 8 18 29

Maassluis 7 4 36 47

Moerdijk 4 0 17 21

Rotterdam 3 4 26 33

Schiedam 4 5 21 30

Urk 7 12 30 57

Vlaardingen 4 0 27 31

Waalwijk 5 5 22 32

Hoofdbestuur 8 2 0 10

Totaal 99 113 464 676

 2015 2016 2017 2018 2019
Korpssterkte 31 december  459  463 448 444 464

Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 10 5 8 10 19

 2,2% 1,1% 1,8% 2,3% 4,1%

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 33 33 57 58 44

 7,2% 7,1% 12,7% 13,1% 9,5%

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 51 43 36 61 86

 11,1% 9,3% 8,0% 13,7% 18,5%

•  Waarvan actief bij binnenvaart 20 19 22 24 31

 4,4% 4,1% 4,9% 5,4% 6,7%

•  Waarvan actief bij ander varend beroep 6 5 8 11 18

 1,3% 1,1% 1,8% 2,5% 3,9%

•  Waarvan actief in ander nautisch beroep 25 19 36 26 37

 5,4% 4,1% 8,0% 5,9% 8,0%

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding 61 56 67 48 69

 13,3% 12,1% 15,0% 10,8% 14,9%

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 155 137 198 177 218

 33,8% 29,6% 44,2% 39,9% 47,0%

Belangstellingsregistratie

Bij de zeekadetkorpsen wordt de be-
langstelling voor een nautisch beroep 
bij de jeugdigen gewekt door de acti-
viteiten 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.

Nevenstaande tabel geeft een inzicht in 
de grote betrokkenheid van ZKK NL met 
de maritieme sector. 

De getallen betreffen zowel kadetten, 
kader als korpsleiding.
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Onze Missie

ZKK NL is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren 
helpt hun weg naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats 
te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor 
een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving waarin 
jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten 
en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke 
voorkeuren en mogelijkheden. 

In 2019 is aan deze missie voldaan want van de 17 zeekadetten die 
hun diverse korpsen hebben verlaten, zijn er 10 (= 59%) begonnen 
in een nautisch beroep of nautische opleiding. De plaatsen van 
deze uittreders zijn voornamelijk ingenomen door korpsleden in de 
leeftijdscategorie 17 jaar en jonger, die nu nog een opleiding in het 
algemeen voorbereidend onderwijs volgen voordat er een keuze 
voor een beroepsopleiding wordt gemaakt. Het motiveren van deze 
groep jongeren om na het behalen van het diploma te kiezen voor 
een nautische opleiding is een punt dat bij zowel het hoofdbestuur 
als bij de korpsen grote aandacht heeft. Van de 25 kadetten die per 
31 december 2019 een nautische opleiding volgden, zat 36% op het 
VMBO, 60% op het MBO en 4% op het HBO.

Zeekadetkorpsen in Nederland
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Vereniging Zeekadetkorps Nederland 

Statutaire zetel ’s-Gravenhage
Kamer van Koophandel Den Haag 40409453
Bankrekening: IBAN NL47INGB0000161746
De vereniging is door de Belastingdienst geregistreerd als algemeen 
nut beogende instelling (ANBI)
Fiscaal nummer 8160.42.78

De Vereniging Zeekadetkorps Nederland is lid van de 
International Sea Cadet Association (ISCA)

www.zkk.nl
info@zkk.nl

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

Het Zeekadetkorps Nederland heeft de navolgende partners: 

Koninklijke Marine Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse Reders

Quo Vadis
Personeelsdiensten
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