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Het Zeekadetkorps Nederland is 
een maatschappelijk relevante 

organisatie die jongeren helpt hun 
weg naar een maritieme opleiding 

of arbeidsplaats te vinden.
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Vorig jaar schreef ik op 
deze plaats: het jaar 2020 
is in meerdere opzichten 
bijzonder. Dat het zo 
bijzonder zou worden had 
ik niet gedacht. Corona 
heeft onze plannen voor 
de Viering van 75 Vrijheid, 
het landelijk zomerkamp en 
ons 65-jarig jubileum flink 

verstoord. Hoewel dit in het niet valt bij de gevolgen 
die velen thuis of in het bedrijf hebben ondervonden, 
zeker ook in de nautische sector, was dit een 
flinke teleurstelling. Toch heeft het Zeekadetkorps 
Nederland zich redelijk goed door de coronacrises 
weten te loodsen. Dit mede dankzij de steun van onze 
partners, ambassadeurs en relaties. Veel dank aan 
het bestuur en het kader van de lokale korpsen, die 
op allerlei manier wegen gevonden hebben om de 
korpsdagen en contacten levend te houden. 

De crises bood ook kansen. Het werkt om digitaal 
‘bijeen te komen’ en snel informatie te delen via 
beeldbellen en Whatsapp. Natuurlijk vervangt dit niet 
de echte korpsdag en het elkaar echt ontmoeten, 
maar het versneldt de afstemming wel. Afgelopen 
jaar maakten we in de vernieuwing van onze 
opleidingsmethodiek al de stap naar veel meer al 
doende leren. De volgende stap is het beschikbaar 
maken van digitaal opleidingsmateriaal en het 
aanhalen van de banden met opleidingsinstituten. 

Samenstelling hoofdbestuur 
per 31 december 2019

Voorzitter:  A. Escher, KTZ(TD)
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

Wij hopen om dankzij de praktijkmiddelen van 
bijvoorbeeld het STC en het Nova College nog meer al 
doende kennis te maken met de nautische sector.

We hebben ook de banden aangehaald met andere 
landelijke jeugdorganisaties. Net als zij vonden 
wij dat fysiek bezig zijn en onderlinge contacten, 
naast voor sportverenigingen, ook voor bredere 
maatschappelijke jeugdverenigingen mogelijk moest 
zijn. Met elkaar is dat gelukt en mocht wie dat kon 
gefaseerd korpsdagen houden en per korps in een 
bubble op zomerkamp.

Het 65-jarig jubileum is omgezet naar een jubileum 
jaar. Een jaar om hard te werken aan het project 
Zichtbaar worden, Zichtbaar zijn, Zichtbaar blijven. 
Een veelomvattend project waarbij we met hulp van 
o.a. de KVNR, de Samenwerkende Maritieme Fondsen 
bekender worden. Er is een alumni van voormalig 
Zeekadetten opgericht, een historische site, kadetten 
hebben plaatselijk de jubileumtaart aangesneden 
en ondanks coronategenslag hebben bedrijven zich 
gemeld als Ambassadeur van het Zeekadetkorps 
Nederland. Meer bekendheid in de nautische sector 
helpt het Zeekadetkorps Nederland in onze missie 
de jeugd bekend en enthousiast te maken voor een 
opleiding en beroep in deze mooie en belangrijke 
sector.

Bart Escher
Voorzitter

Ondersteuning hoofdbestuur

Inspecteur KM A. Mons, KLTZ
KVNR mw. F. Trotz
Vertrouwenspersoon: Aalmoezenier F.A. Steijger 
Waarnemend VZ CTV:    Dhr. R. van Houten
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Activiteiten 
Het jaar 2020 stond, zoals voor iedereen in Neder-
land, in het teken van de Corona-crisis. Daardoor wer-
den de activiteiten van de korpsen zeer beperkt om-
dat m.n. vanaf maart tot het einde van het jaar - met 
een tussenpose tijdens de zomermaanden - een groot 
aantal van de korpsdagen niet door konden gaan, 
of ernstig beperkt werden. Ook moest het landelijk 
zomerkamp geannuleerd worden. Wel organiseerden 
diverse korpsen hun eigen zomerkamp, waar men bin-
nen de eigen “bubble” toch nog de nodige activiteiten 
kon verrichten. 

Het Zeekadetkorps Nederland is opgericht op 15 okto-
ber 1955. In 2020 bestond het Zeekadetkorps Neder-
land dus 65 jaar. De planning was om dit uitgebreid 
te vieren: Voor de Zeekadetten tijdens het landelijk 
zomerkamp te Den Helder en voor de relaties gedu-
rende een vaartocht tijdens Sail Amsterdam. Helaas 
konden beide evenementen niet doorgaan, en werd 
besloten om de gehele periode 15 oktober 2020 - 14 
oktober 2021 te benoemen als jubileumjaar en alle fes-
tiviteiten uit te stellen naar deze periode. Op 17 oktober 
hebben alle Zeekadetkorpsen plaatselijk de jubileum-
taart aangesneden als aftrap van het jubileumjaar. 

Verder hebben we een Alumni voor voormalig Zee-
kadetten opgericht en een Historische Website ge-
maakt (zie https://historie.zeekadetkorps-nederland.
nl) waarop allerlei feiten en gebeurtenissen foto’s en 
filmpjes zijn te vinden. Inmiddels hebben zich ruim 
100 voormalige Zeekadetten als lid ingeschreven. 

Ondanks de beperkingen opgelegd door Corona, wa-
ren er op bestuurlijk niveau diverse ontwikkelingen. 

Gedurende het jaar is begonnen met het introduceren 
van het pakket “Opleidingen 2.0”. Dit pakket omhelst 
een modernisering van het lesmateriaal door de in-
troductie van een groot aantal “taakkaarten” die de 
kadetten door de lesstof helpen. Elke kaart wordt 
individueel afgetekend. Na het verzamelen van alle 
voor een bepaalde rang vereiste handtekeningen kan 
de Zeekadet bevorderd worden. Streven is om binnen 
het pakket aansluiting te zoeken met civiele opleidin-
gen voor bijvoorbeeld de binnenvaart.

Na een gesprek met enkele leden van de KVNR is het 
Ambassadeurschap voor het Zeekadetkorps Neder-
land opgezet. Zeekadetkorpsen kunnen niet succesvol 
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zijn zonder de steun van - vooral - het maritieme en 
nautische bedrijfsleven. Onze Ambassadeurs helpen 
ons ondermeer met het in goede conditie én in de 
vaart houden van korpsschepen. Om meer jongeren 
te (kunnen) interesseren voor een beroep of opleiding 
in de maritieme sector is primair van belang dat de 
bij Zeekadetkorps Nederland aangesloten plaatselijke 
Zeekadetkorpsen, beter zichtbaar worden voor zowel 
de jongeren als de overige doelgroepen die een rol 
(kunnen) spelen bij het realiseren van deze doelstel-
ling. Daarbij is van belang dat de wijze van communi-
ceren van het ZKKNL en de aangesloten korpsen beter 
aansluit bij de belevingswereld van de huidige jonge-
ren in de leeftijdscategorie van 9 tot 23 jaar. 

Secundair is van belang dat de leiding van de korpsen 
zich bewust wordt van de positie van hun Korps in de 
eigen lokale omgeving, de lokale politiek en het lokale 
en regionale bedrijfsleven. Daar is in dit Communica-
tieplan voorzien met specifieke opleidingen/workshop 
voor Besturen en Leidinggevenden. Om dit te bewerk-
stelligen is het communicatieplan “Zichtbaar worden, 
zichtbaar zijn, zichtbaar blijven” geschreven. Dit plan 
omhelst een periode van 4 jaar en vergt aanzienlijke 

investeringen. Het hoofdbestuur is het Vaderlandsch 
Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, de 
Stichting Helden der Zee Dorus Rijkers Fonds en de 
Stichting Ondersteuningsfonds NISS dankbaar voor 
hun steun aan dit project.

Het verkrijgen van de juiste werkkleding, en met 
name in de juiste maten voor ketelbinkies en jongere 
Zeekadetten is de afgelopen jaren steeds problema-
tischer geworden. Een daartoe ingestelde commissie 
heeft daarom de huidige werkkleding geëvalueerd en 
is met aanbevelingen gekomen. Deze aanbevelingen 
zijn tijdens de virtuele AR in november overgenomen 
en de commissie is gevraagd om voor april 2021 te 
komen met een advies over, van, voor de verwerving 
van toekomstige werkkleding.

Begin januari werd bekend dat het ZKK Amsterdam 
per 31 oktober haar activiteiten zou moeten beëin-
digen. De voornaamste oorzaak hiervoor was het 
gebrek aan kader en de hoge kosten die verbonden 
waren aan het huren van de locatie aan het Nieuwe 
Meer na het vertrek uit het Marine Etablissement 
Amsterdam. Voor deze datum was gekozen zodat 
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de kadetten nog konden deelnemen aan de Michiel 
Adriaanszoon De Ruyterherdenking, Sail Amsterdam 
en het landelijk zomerkamp.

Op 3 januari 2020 werd door de voorzitter en secre-
taris een convenant getekend met de Stichting Nati-
onale Herdenking 15 augustus 1945 over de actieve 
bijdrage van het Zeekadetkorps Nederland aan de 
organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 
15 augustus.

18 januari was de eerste geplande dag dat een Zee-
kadetkorps een bezoek bracht aan onze sponsor Quo 
Vadis. De Zeekadetten uit Lelystad werden, na een 
bezoek aan het nationaal Baggermuseum, ontvangen 
op het kantoor van Quo Vadis en kregen daar voor-
lichting over werken in de scheepvaart en kansen voor 
de toekomst, die enthousiast werd ontvangen gaf. 
Helaas moesten geplande bezoeken van andere korp-
sen later in het jaar geannuleerd worden vanwege de 
corona-maatregelen.

Op 3 februari overleed, na een periode van ziekte, 
de commandant van het Zeekadetkorps Den Helder, 

Zeekadetofficier der eerste klasse Harry Launspach. 
ZKOFF1 Launspach was drager van de zilveren Ja-
cobsstaf. Op 1 februari 1981 is hij als 11-jarige aspi-
rant-Zeekadet aangemonsterd bij het Zeekadetkorps 
Den Helder en is bij dit korps opgeklommen in de 
rangen. Op 1 april 2010 werd Hij commandant van het 
Zeekadetkorps Den Helder onder gelijktijdige bevor-
dering tot Zeekadetofficier der eerste klasse. Mede 
door zijn niet aflatende inzet wist hij samen met an-
deren de vloot van het ZKK Den Helder in de vaart te 
houden en daarin ook de jongere Zeekadetten te be-
trekken en te enthousiasmeren. Bij de afscheidsdienst 
van ZKOFF1 Launspach werd het hoofdbestuur verte-
genwoordigd door de voorzitter en vicevoorzitter.

Op 18 februari sloot het Zeekadetkorps Nederland zic 
aan bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrij-
willigerswerk (NOV), het branchenetwerk van vrijwil-
ligersorganisaties in Nederland. Hierdoor hebben het 
hoofdbestuur en de korpsen rechtstreeks toegang tot 
de diverse ondersteuningsprogramma’s van de NOV 
en invloed op de besprekingen met de overheid over 
wet- en regelgeving voor vrijwilligerswerk. 
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In de tweede week van maart werd door de regering 
de “intelligente lockdown” afgekondigd als gevolg 
waarvan alle bijeenkomsten verboden werden en de 
scholen dicht gingen. Dit had grote gevolgen voor de 
diverse Zeekadetkorpsen want alle activiteiten, waar-
onder de korpsdagen werden geannuleerd. Om toch 
wat voor de Zeekadetten te kunnen doen werden 

door vele korpsen nu virtuele bijeenkomsten (digitale 
korpsdagen) georganiseerd. Om dit te doen vergde 
veel van de creativiteit van kader en vrijwilligers, ook 
al omdat het aantal ICT-middelen bij de korpsen be-
perkt is en er geen fondsen waren voor noodzakelijke 
investeringen in ICT-apparatuur. Dit duurde tot eind 
mei, waarna binnen een aantal beperkende regels het 
weer mogelijk was om korpsdagen te organiseren.

Wegens de corona-beperkingen was er op 4 mei geen 
rol weggelegd voor Zeekadetten tijdens de nationale 
dodenherdenking op de Dam. Ook landelijk was de 
inzet beperkt. Wel maakten en verzamelden een aan-
tal korpsen herdenkingssteentjes die, samengevoegd 
in een symbool, bij een plaatselijk monument werden 
neergelegd. 

In juli en augustus gingen een groot aantal korpsen op 
een zelf georganiseerd zomerkamp. Binnen de eigen 
bubbel werden bezoeken gebracht aan het Alkmaar-
dermeer, IJssel- en Markermeer, Hoorn, Marken, 
Grevelingen, Meppel, Zwartsluis, en de Biesbos. Een 
aantal korpsen maakten dagtrips vanuit de thuishaven 
zodat de Zeekadetten thuis konden slapen.
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De bijdrage aan de jaarlijkse Nationale Indië Herden-
king op 15 augustus werd zoals gebruikelijk gecoördi-
neerd door het Zeekadetkorps Rotterdam. Vanwege 
de corona-beperkingen had de organiserende Stich-
ting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 gevraagd 
of twee Zeekadetten (broer en zus) uit hetzelfde gezin 
bij de kranslegging konden assisteren. De zeekadetten 
Suzanne en Dennis uit Vlaardingen kweten zich uitste-
kend van deze eervolle taak. Daarnaast ondersteunde 
het ZKK Den Helder de plaatselijke 15 augustus her-
denking in de marinestad.

Op 24 oktober werd de laatste korpsdag van het 
Zeekadetkorps Amsterdam gehouden, waarna een 
aantal kadetten en een kaderlid overstapten naar ZKK 
IJmond. Op 31 oktober kwam helaas een formeel 
einde aan ruim 70 jaar ZKK Amsterdam, één van de 
oprichters van het Zeekadetkorps Nederland.

Het is traditie dat de meeste Zeekadetkorpsen in de 
maand november assisteren bij de aankomst van 
Sinterklaas in hun thuishaven. Vanwege corona gingen 
deze festiviteiten niet door, maar wel werd door een 

paar korpsen meegewerkt aan videopnames van de 
aankomst van Sint en Piet die op de lokale TV te zien 
was.

In december is het beeldmerk (logo) van het Zee-
kadetkorps Nederland geregistreerd. Dit houdt in 

dat het beeldmerk niet gebruikt mag 
worden door enige instantie zonder 
expliciete toestemming van het HB, 
en wordt de exclusiviteit van het 

beeldmerk bewerkstelligd.

Financieel jaarverslag:

Voor het financieel jaarverslag 2020 van het Zee-
kadetkorps Nederland wordt u verwezen naar de 
website op www.zkk.nl. (www.zkk.nl/project/jaar-
verslagen/). Als 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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Sociale media

Website bezoeken over 2020: 34.023. 
Topbereik: 

• 5 mei:  1531 bezoeken, 
• 1 mei:  1436 bezoeken
• 8 januari:  1050 bezoeken 
 (Oproep nieuwe bestuurder)

Facebook 998 volgers, 
Top bereik 2020 met berichten;

• Eerste bericht over 65 jaar ZKKNL: 
 7700 personen bereikt
• Tweede bericht 65 jaar ZKKNL over folder 
 van 1989: 5700 personen bereikt
• Oproep tot worden van Ambassadeur: 
 3700 personen bereikt

Instagram:   498 volgers
LinkedIn:      247 connecties

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

Uitgereikte onderscheidingen:

Zilveren Jakobsstaf:  
11 januari 2020: 
dhr. H. Strikwerda (ZKK Urk) 
29 februari 2020: 
ZKOFF2 G. de Heij (ZKK Lemmer) 
3 oktober 2020: 
ZKOFF2 M. Vega (ZKK Amsterdam)
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Cijfers 
Sterkte per 31 december 2020

De tabel hiernaast is een weergave van 
de sterkte per 31 december 2020.
In 2020 was er sprake van een lichte 
daling (3 %) in de sterkte ten opzichte 
van 2019, te verklaren door enerzijds 
de opheffing van het ZKK Amsterdam 
en anderzijds het door zeekadetten 
opzeggen van het lidmaatschap, 
veelal vanwege de beperkende corona 
maatregelen. 

Werving is één van de voornaamste 
speerpunten van het hoofdbestuur en 
zal ook centraal staan in 2021, zoals 
verwoord in de in 2018 vastgestelde 
Visie 2024. 

* Korps = korpsleiding en jeugdleden.

Korps Bestuur  Vrijwilligers Korps Sterkte*
Alkmaar     7      9     42    58

Arnhem 4 2 17 23

Delfzijl 4 4 20 28

Den Haag 5 1 9 15

Den Helder 3 5 23 31

Gouda 6 6 23 35

Harlingen 8 37 37 82

Heerhugowaard 3 2 23 28

Hellevoetsluis 4 10 23 37

IJmond 4 4 15 23

Lelystad 4 2 16 22

Lemmer 3 5 16 24

Maassluis 6 3 34 43

Moerdijk 3 3 23 29

Rotterdam 6 5 27 38

Schiedam 3 6 17 26

Urk 7 12 32 51

Vlaardingen 3 1 24 28

Waalwijk 5 4 22 31

Hoofdbestuur 8 2 0 10

Totaal 96 123 443 662

 2016 2017 2018 2019 2020
Korpssterkte 31 december  463 448 444 464 443

Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 5 8 10 19 18

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

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 33 57 58 44 47

 7,1% 12,7% 13,1% 9,5% 10,6%

Actief ZKKNL en bij binnenvaart 19 22 24 31 37

 4,1% 4,9% 5,4% 6,7% 8,4%

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 24 44 37 55 56

 5,2% 8,0% 13,7% 18,5% 12,6%

•  Waarvan actief bij ander varend beroep 5 8 11 18 17

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

•  Waarvan actief in ander nautisch beroep 19 36 26 37 39

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

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding 56 67 48 69 55

 12,1% 15,0% 10,8% 14,9% 12,4%

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 118 176 153 187 213

 25,5% 44,2% 39,9% 47,0% 48,1%

Belangstellingsregistratie

Bij de zeekadetkorpsen wordt de 
belangstelling voor een nautisch 
beroep bij de jeugdigen gewekt door 
de activiteiten en door degenen in 
het korps, die in een nautisch beroep 
werkzaam zijn of een opleiding 
daarvoor volgen. In het volgende 
overzicht is aangegeven hoeveel 
korpsleden dit betreft.

De tabel hiernaast geeft een inzicht in 
de grote betrokkenheid van ZKKNL met 
de maritieme sector. 

De getallen betreffen zowel kadetten, 
kader als korpsleiding.
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DELFZIJL

HARLINGEN

LEMMER

URK

LELYSTAD

ARNHEM

HEERHUGOWAARD

DEN HELDER

ALKMAAR

IJMOND

AMSTERDAM

GOUDA

SCHIEDAM
ROTTERDAM

DEN HAAG

MAASSLUIS

WAALWIJKMOERDIJK

HELLEVOETSLUIS
VLAARDINGEN

Zeekadetkorpsen in Nederland 2020
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Missie Zeekadetkorps Nederland

Het Zeekadetkorps Nederland 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 mogelijk-
heden. 

Aan deze missie is in 2020 voldaan: 33 zeekadetten 
jonger dan 24 jaar heeft voor een beroep of opleiding 
in de scheepvaart heeft gekozen. Van de 19 kadetten 
die per 31 december 2020 een nautische opleiding 
volgden, zat 42% op het VMBO, 47% op het MBO en 
11% op het HBO.

www.zkk.nl


