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ALGEMEEN 
JAAROVERZICHT 
VAN DE VERENIGING

VERENIGINGSJAAR 2021

Het Zeekadetkorps Nederland is 
een maatschappelijk relevante 

organisatie die jongeren helpt hun 
weg naar een maritieme opleiding 

of arbeidsplaats te vinden.

ZEEKADETKORPS  
  NEDERLAND



2 |   JAARVERSLAG ZEEKADETKORPS NEDERLAND 2021

Ook 2021 kenmerkte zich door corona en corona-
maatregelen. Dit raakte op allerlei manieren het 
programma van de korpsen. De korpsdagen en de 
voor- en najaarskampen werden afhankelijk van 
de maatregelen aangepast of zelfs geschrapt. Ook 
het geplande landelijke zomerkamp in Den Helder 
kon niet doorgaan, maar gelukkig konden korpsen 
zelf of gezamenlijk met nabijgelegen korpsen een 
zomerkamp houden. Ook de uitgestelde viering van 
ons ‘65 plus 1’ jarig bestaan gepland tijdens de HISWA 
te Water moest worden geschrapt. 

De in 2020 begonnen samenwerking tussen het 
Zeekadetkorps Nederland en andere maatschappelijke 
landelijke jeugdverenigingen is in 2021 verder 
toegenomen. Coronamaatregelen die voor sport-
verenigingen golden bleven ook voor ons en de 
samenwerkende jeugdverenigingen gelden. Gaande 
het jaar namen de maatregelen af, zij het met de 
wetenschap dat we er in 2022 niet vanaf zouden zijn. 
Het bleek dat ook het bestuur niet immuun was voor 
corona. Reden dat dit jaarverslag en de jaarrekening 
met vertraging uitkomen.

Reden ook om de opzet van het jaarverslag te 
herzien. De opsomming van de gebeurtenissen 
en belevenissen van de verschillende korpsen is 
vervangen door een meer zakelijk verslag gericht 
op de bestuurlijke zaken die binnen onze landelijke 

Voorwoord van de voorzitter
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uitgebreid. De wereldhavendagen hadden een andere 
opzet waardoor wij dankzij het nieuwe materiaal 
prominent zichtbaar waren met twee stands en drie 
schepen bij in/uitgang van het terrein. 

En er is nog meer gedaan in 2021. Dit kunt u lezen 
in de bijdragen in dit jaarverslag. Voor wat de 
verschillende Zeekadetkorpsen zelf gedaan hebben, 
wil ik u verwijzen naar de links hieronder. Het is zeker 
de moeite waard.

Bart Escher
Voorzitter

www.zeekadetkorps-nederland.nl → over het 
zeekadetkorps → korpsen in Nederland
www.facebook.zkknl
www.instagram.com/zeekadetkorpsnederland/

Samenstelling hoofdbestuur 
per 31 december 2021

Voorzitter:  A. Escher KTZ(TD)
Penningmeester: J.J. van Tussenbroek
Secretaris/vicevoorzitter: G.H. van Beest KLTZ BD
Lid Techniek en veiligheid: R. van Houten
Lid Opleidingen: C.G.F. van Doorn
Lid PR en Fondsenwerving: J.C. van Diest
Lid Communicatie: E.A. Aaldijk.

Voorwoord van de voorzitter

vereniging speelden. Elk lid van het hoofdbestuur 
heeft daarvoor een kort verslag van zijn portefeuille 
gemaakt. De Zeekadetkorpsen hebben elk hun 
eigen jaarverslag dat u op https://zeekadetkorps-
nederland.nl → over het zeekadetkorps → korpsen 
in Nederland kunt vinden. Wat de kadetten allemaal 
hebben gedaan en meegemaakt blijft leuk en 
interessant. Zij schrijven er zelf over met vele foto’s 
en filmpjes op de sociale media. Zo heeft elk korps 
een eigen Facebookpagina en is er een landelijke 
Facebookpagina (www.facebook.zkknl). Ook zijn de 
korpsen actief op Instagram (https://www.instagram.
com/zeekadetkorpsnederland/). 

Afgelopen jaar is keihard gewerkt aan onze 
landelijke zichtbaarheid om onze missie, de jeugd 
te enthousiasmeren voor de nautische sector, 
verder bekend te maken. Met bijdragen van o.a. 
de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
KNVR, de Samenwerkende Maritieme Fondsen SMF, 
de Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut 
voor de Scheepvaart en Scheepsbouw NISS en het 
Nederlandsch Binnenvaart Bureau NBB zijn een 
promotiewand, banners, vlaggen en flyers gemaakt. 
Ook konden we een overkoepelend contract sluiten 
met Register Holland voor de CVO-keuringen van 
de korpsschepen. De eerder met steun van het SMF 
aangekochte sportieve RS Quest zeilboten zijn een 
succes en deze vloot is met nog eens zes boten 

Ondersteuning hoofdbestuur

Inspecteur KM: A. Mons KLTZ
KVNR: mw. F. Trotz
Vertrouwenspersoon: Aalmoezenier F.A. Steijger
Grafisch ontwerper: M. te Pas (MTP Design)
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Activiteiten 
Secretaris

In 2021 kwam de Algemene Raad (AR) tweemaal 
bijeen. Vanwege corona werd in april de voorjaars AR 
online gehouden. Tijdens deze AR traden de heren 
De Neef en Prins terug als lid van het HB en werden 
de heren R. van Houten en C. van Doorn benoemd 
als lid van het HB, respectievelijk met de portefeuille 
Techniek en Veiligheid en de portefeuille Opleidingen. 
Verder is gesproken over de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 ingaat en 
leidt tot aanpassingen van de statuten. De Kleding-
commissie heeft haar eindrapport kledingevaluatie 
gepresenteerd. Om misbruik van het “Beeldmerk met 
woordelementen” (ZKKNL logo) zijn deze geregistreerd 
bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 
(BOIP). Dit houdt in dat dit logo beschermd is en bin-
nen de BENELUX uitsluitend gebruikt mag worden na 
verkregen toestemming van het hoofdbestuur.

De najaars AR in november kon, nadat de drie voor-
gaande vergaderingen on-line werden gehouden, 
weer fysiek samenkomen in Amersfoort. Besloten 
werd ondermeer om het jubileumjaar (65 jaar ZKK NL) 
af te sluiten ondanks het feit dat veel jubileumevene-
menten vanwege corona niet konden doorgaan.

Gedurende het verslagjaar kwam het hoofdbestuur 
viermaal fysiek bijeen en werd viermaal on-line verga-
derd.

Via het lidmaatschap van het ZKKNL hebben alle korp-
sen de mogelijkheid gebruik te maken van de adviezen 
die de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilli-
gerswerk (NOV) geeft. In mei 2021 heeft het NOV hier-
voor een lobbypakket beschikbaar gemaakt.

Op 30 april werd de vloot van het Zeekadetkorps Neder-
land uitgebreid: op deze datum kreeg het Zeekadetkorps 
Schiedam met grote dank het opleidingsschip Delfs-
haven geschonken van het STC. ZKK Schiedam heeft 
weer de beschikking over een varend korpsschip en nu 
ook een hechte band met het STC. Het huidige korps-
schip, de Pontresina, zal in 2022 worden afgestoten. 

In september 2020 heeft het kabinet € 7,3 miljoen 
vrijgemaakt voor Jeugdverenigingen die geen sportver-
eniging zijn. Omdat bleek dat de uitvoering van deze 
maatregel erg langzaam ging, heeft het hoofdbestuur in 
februari een brief gestuurd aan de gemeentes waar een 
Zeekadetkorps is gevestigd, met het verzoek om zo snel 
mogelijk uitvoering te geven aan het kabinetsbesluit. 
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Uitgereikte onderscheidingen

Zilveren Koggeschip  
27 november 2021: dhr. R. van Houten 
 (ZKK Hellevoetsluis)

Zilveren Jacobsstaf
30 juli 2021: ZKOFF1 J. Rietveld 
 (ZKK Moerdijk)
2 oktober 2021: ZKOFF1 S. Krol 
 (ZKK Schiedam)
30 november 2021: ZKOFF1 D. Blok 
 (ZKK Den Haag)
30 november 2021: dhr. D.M. de Boer 
 (ZKK Den Haag)

Penningmeester

Op 12 januari is met het klassebureau Register Hol-
land een doorlopende overeenkomst gesloten voor 
het uitvoeren van de Certificaat van Onderzoek (CVO) 
keuring van de korpsschepen, waarbij het HB de kos-
ten van de keuring voldoet. Per korps kan in lijn met 
de regelgeving per 7 jaar éénmaal van deze regeling 
gebruik worden gemaakt.

Tijdens de AR van april 2021 is besloten om de jaar-
contributie van de aangesloten korpsen aan het HB 
éénmalig te verminderen met 50% a.g.v. vrijval van 
begrotingsbudgetten door corona. Dit om zo de di-
verse korpsen te ondersteunen in, vanwege corona, 
financieel moeilijke tijden. In aanloop naar de begro-
ting 2022 heeft het hoofdbestuur besloten een ge-
detailleerdere methodiek toe te passen waarmee de 
begroting en uitgaven per portefeuille transparanter 
is geworden. Deze methodiek en het gebruik van het 
programma Conscribo is tijdens de AR van november 
2021 toegelicht.

Financieel jaarverslag

Voor het financieel jaarverslag 2021 van het Zeekadet-
korps Nederland wordt u verwezen naar de website 
op www.zkk.nl. (www.zkk.nl/project/jaarverslagen/). 
Als u een “hard copy” van dit financieel jaarverslag 
wenst te ontvangen, kunt u dat aanvragen door een 
e-mail te sturen naar secretaris@zkk.nl.
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Opleidingen

Vanwege de diverse beperkende coronamaatregelen 
konden daadwerkelijke opleidingen pas weer aan-
vangen in de laatste twee maanden van 2021. Op 
30 oktober kon, na een onderbreking van meer dan 
anderhalf jaar weer een module van de officiersoplei-
ding (module 2: “De officier als initiator binnen korps-
ontwikkelingen”) aan een tiental officieren gegeven 
worden. Ook de onderofficiersopleiding ging weer 
van start: 20 november doceerde de commandant 
van ZKK Rotterdam aan boord van het korpsschip van 
ZKK Urk, de Noorderkroon, module 3 “Leidinggeven” 
aan tien onderofficieren afkomstig van de noordelijke 
korpsen.

Ook bezoeken aan onze sponsor Quo Vadis te Slie-
drecht konden weer worden opgepakt: Zeekadetten 
van ZKK Alkmaar en ZKK Schiedam brachten een be-
zoek en leerden alles over een functie bij de binnen-
vaart.

Op 8 november werd de samenwerkingsovereen-
komst tussen het NOVA College Scheepvaart bekrach-
tigd. Helaas moest een geplande inspiratiedag worden 
doorgeschoven naar het volgende jaar omdat de 

groep met liefhebbers te groot was om, gezien de nog 
steeds aanwezige coronavoorschriften, verantwoord 
samen te komen. 

Communicatie

In 2021 beheerde het Zeekadetkorps Nederland negen 
websites en 43 domeinnamen.  Over dat jaar had de 
centrale website www.zkk.nl  309.865 bezoekers. Naar 
de website werd 66.416 maal verwezen door zoekma-
chines. De meest bezochte pagina’s waren:

1. Contact.
2. Wat is een Zeekadet.
3. Nieuws voor de Zeekadet.
4. Korpsen en activiteiten.
5. Wat zit er op (uitmonsteringen op uniform).

De facebookpagina www.facebook.com/ZKKNL had in 
2021 1.107 volgers. De meest gelezen berichten waren:

1. NOVA College Scheepvaart en ZKKNL gaan 
 samenwerken.
2. “Save the date” voor de ZKKNL jubileumdag 

tijdens de HISWA te water (deze dag werd helaas 
geannuleerd).

3. ZKKNL-presentie tijdens de Wereldhavendagen.
4. Bericht “Dank aan al onze vrijwilligers”.
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De Instagrampagina www.instagram.com/zeekadet-
korpsnederland/ had 595 volgers. Op deze pagina 
werden 121 berichten geplaatst.

Public Relations

Gedurende 2021 is veel tijd besteed aan de uitvoering 
van het communicatieplan “Zichtbaar worden, Zicht-
baar Zijn, Zichtbaar Blijven”, ondanks het feit dat van-
wege de diverse coronamaatregelen niet of nauwelijks 
kon worden deelgenomen aan externe evenementen 
(m.u.v. de Wereldhavendagen). 

In deze periode is een nieuwe, moderne, huisstijl 
ontworpen en is veel promotiemateriaal aangemaakt 
gebruikmakend van deze nieuwe huisstijl. Hieron-
der vallen ondermeer het produceren van algemene 
informatiefolders toegesneden op de werving van 
volwassenen (kaderleden, vrijwilligers, bestuursleden) 
en Zeekadetten. 

Daarnaast is in 2021 voor elk korps een folder toege-
sneden op dit specifieke korps gemaakt en is begon-
nen met de ontwikkeling, productie en verwerving 
van beurswanden, “beachflags” en ander promotie-
materiaal. 

In 2021 is een aantal online workshops gehouden 
voor bestuursleden en pr-functionarissen ter verbete-
ring van de externe communicatie van de aangesloten 
korpsen. Hierbij lag in eerste instantie de nadruk op 
het benaderen van plaatselijke politieke partijen in de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl 
na de verkiezingen meer nadruk kwam te liggen op 
het benaderen van B&W en de gemeenteraad. 

Bovenstaande activiteiten hebben er mede toe geleid 
dat de bewustwording van het belang van communi-
catie, binnen de korpsen aanzienlijk is toegenomen. 
Niet alleen is een groeiend aantal activiteiten op dit 
gebied waar te nemen, ook de kwaliteit van deze acti-
viteit is verbeterd.

ISCA

ZKOFF1 W.J. Kramer heeft de HB-functie ISCA in 2021 
waargenomen. Vanwege corona lagen de internati-
onale activiteiten stil. De verschillende en vaak aan-
houdende maatregelen bij de 20 aangesloten landen 
maakten uitwisselingen niet mogelijk. Met het oog op 
de afnemende maatregelen zijn voorbereidingen ge-
troffen de HB-functie ISCA weer volledig in te vullen. 
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Er is een kandidaat gevonden en de aanstelling is in de 
Algemene Raad van april 2022 voorgelegd. 

Naar aanleiding van het overlijden op 9 april van prins 
Philip, echtgenoot van koningin Elisabeth II en Admi-
ral of the Sea Cadet Corps van 1952 tot 1992, heeft 
ZKKNL een condoleance bericht gestuurd. In haar 
antwoord bedankt prinses Anne, die haar vader heeft 
opgevolgd als Admiral of the Sea Cadet Corps, ons.

- Water safety reports en risicoanalyses. ZKKNL had 
bij weinig vaarbewegingen geen incidenten te 
melden. Elk land doet aan risicoanalyse afgestemd 
naar de regels en gewoonten van dat land. Hier-
door ontstaan verschillen, waarbij sommige landen 
naar Nederlands inzicht erg ver gaan. Kwestie is 
hoe met de verschillen om te gaan, zodat internati-
onale uitwisseling mogelijk blijft. 

- Trainingen. Aan bod kwam het idee cursusaanbod 
verdergaand te centraliseren en de mogelijkheid 
op de man training te reduceren door virtuele trai-
ningen verder uit te werken.

- Werkgroep 23. Deze WG moest een uitspraak doen 
over het vertalen van documenten in het Engels, 
de voertaal binnen ISCA. Nederland stelde voor dat 
een gastland relevante documentatie verstrekt in 
het Engels voor zover dat gastland beschikt over 
Engelstalige documenten en dat anders het be-
zoekende land zelf de overige documenten moet 
vertalen. Hierover is geen eensluidend besluit 
genomen. Wel werd erkend dat niet Engels-

 talige gastlanden niet principieel gehouden kunnen 
worden aan een vertaalplicht tegen hoge kosten. 
Landen kunnen een eigen, praktische interpretatie 
geven. ZKKNL heeft het voorzitterschap van WG 23 
neergelegd.

De jaarlijkse ISCA-conferentie op 20 t/m 23 oktober 
vond digitaal plaats met deelname van ZKOFF1 W.J. 
Kramer.  Andere deelnemers waren Australië, Bar-
bados, Bermuda, Canada, Hong Kong, Japan, Korea, 
Rusland, Zuid-Afrika, Zweden, VK en VS. Gastland en 
voorzitter was het Verenigd Koninkrijk. Er is gesproken 
over:
- Uitwisseling van ervaringen met de lockdowns, 

video-conferences, onderwijs etc.
- Uitwisseling kadetten 2022 en verder. Het meren-

deel verwachtte geen uitwisselingen in 2022. Voor 
de daaropvolgende jaren was animo om het pro-
gramma weer op te vatten. 



 9 JAARVERSLAG ZEEKADETKORPS NEDERLAND 2021   |

- Opvolgende ISCA voorzitterschap (conferentie lan-
den) in 2027 en 2028. ZKKNL, voorzitter in 2015, 
heeft zich niet aangemeld. VS is gastland voor de 
ISCA conferentie 2022.

Op 17 december heeft ZKKNL het certificaat voor de 
jaarlijkse verlenging van het ISCA Lidmaatschap ont-
vangen van de Marine Society & Sea Cadets MSSC. 
MSSC is een liefdadigheidsinstelling in het Verenigd 
Koninkrijk voor zeevaarders en Zeekadetten en is de 
thuishaven van ISCA. Per juli 2021 is de voorzitter van 
het MSSC Captain Philip Russell RN opgevolgd door 
Captain Neil Downing RN.

Techniek en Veiligheid

De Commissie Techniek en Veiligheid CTV  onder-
steunt de Zeekadetkorpsen en adviseert gevraagd en 
ongevraagd vanuit de algemene geldende wet- en re-
gelgeving. Naast de voorzitter zijn vijf ondersteunende 

leden afkomstig uit de korpsen met elk een specifieke 
taak. De commissie heeft veel bereikt bij de ondersteu-
ning voor het Certificaat van Onderzoek (CVO). Er zijn 
offertes uitgevraagd bij verschillende klassebureaus 
voor een doorlopende overeenkomst voor CVO-keurin-
gen. Daarop is een overeenkomst met Register Holland 
aangegaan. Aansluitend heeft de CTV deze overeen-
komst geïmplementeerd. In 2021 heeft één korps haar 
CVO aldus laten uitvoeren.

Voor de komende jaren is in lijn met het beleidsplan 
besloten extra aandacht te geven aan veiligheids-
aspecten van de korpsschepen. Er doen zich nu geen 
onveilige situaties voor, maar (wijzigende) regelgeving 
of “andere ogen” kan een andere visie tot gevolg heb-
ben. De CTV za daarom ook de besturen van de diverse 
korpsen ondersteunen bij de verscherpte wet- en 
regelgeving, zoals op het gebied van het verbod tot 
lozing van fecaliën in het oppervlaktewater en zoeken 
naar een technische aanpassing voor de korpsschepen.
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Cijfers 
Sterkte per 31 december 2021

De tabel hierboven is een weergave van de sterkte van 
de zeekadetkorpsen per 31 december 2021. 

In 2021 was er sprake van een lichte daling (0,75 %) 
in de sterkte ten opzichte van 2020, voornamelijk te 
verklaren door 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 2022, 
zoals verwoord in de Visie 2024 en in het in 2021 
opgestarte communicatieplan “Zichtbaar Worden, 
Zichtbaar Zijn en Zichtbaar Blijven”.
 
* Korps = korpsleiding en jeugdleden.
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Bij zeekadetkorpsen wordt de belangstelling voor 
een nautisch beroep bij jeugdigen gewekt door de 
activiteiten en door degenen in het korps, die in 
een nautisch beroep werkzaam zijn of een opleiding 
daarvoor volgen. 

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

De getallen betreffen zowel kadetten, kader als 
korpsleiding.

Belangstellingsregistratie
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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) en de 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk

Koninklijke Marine

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Quo Vadis Personeelsdiensten

NOVA CollegeScheepvaart

DELFZIJL

HARLINGEN

LEMMER

URK

LELYSTAD

ARNHEM

HEERHUGOWAARD

DEN HELDER

ALKMAAR

IJMOND

GOUDA

SCHIEDAM
ROTTERDAM

DEN HAAG

MAASSLUIS

WAALWIJKMOERDIJK

HELLEVOETSLUIS
VLAARDINGEN

Zeekadetkorpsen in Nederland 2021

www.zkk.nl
info@zkk.nl

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

Het Zeekadetkorps Nederland heeft de navolgende 
partners: 


