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1. DOELSTELLING 

De vereniging Zeekadetkorps Nederland heeft tot doel bij de jeugd interesse te 

wekken en te onderhouden voor activiteiten op zee en water en zo de 

belangstelling voor een beroep in de maritieme sector aan te wakkeren. Zij 

tracht dit doel te bereiken door plaatselijke zeekadetkorpsen te ondersteunen 

en door gezamenlijke activiteiten te ontplooien. 

2. LEDEN EN ORGANISATIE 

a. Het ledenaantal moet omhoog.  

b. Het “WIJ” gevoel dient meer ontwikkeld te worden, zowel tussen het 

ZKKNL en de korpsen als tussen de korpsen onderling. Immers, WIJ ZIJN 

ZKK! 

c. Om een groei van het ledenaantal alsmede een uitbreiding van het “wij 

gevoel” te bewerkstelligen, dienen in de komende jaren onderstaande 

activiteiten te worden voortgezet, geïntensifieerd of uitgebreid: 

1) Het bezoeken van scholen, al dan niet via het project “Zeebenen in 
de klas” of op eigen initiatief, bij voorkeur in combinatie met een 
bezoek aan een korpsschip of zelfs een vaartocht. Het ZKKNL blijft 
dit faciliteren door haar deelname aan het project “Zeebenen in de 
klas” middels welk project ook promotiemateriaal (van het ZKK en 
overig maritiem) en subsidiemogelijkheden zijn. 

2) Bij het interesseren van jeugd zal in de komende jaren, meer dan in 
het verleden, regionaal gekeken moeten worden. (Dus niet 
uitsluitend in de thuishaven van het korps.) Meerdere korpsen doen 
dit al met succes. De commissie PR van ZKKNL kan hierbij 
adviseren en ondersteunen. 

3) De inzet blijft om jeugd reeds vanaf een lage leeftijd (9 jaar) te 
interesseren middels het ketelbinkies project.  

4) De sfeer / cultuur binnen het korps is vaak van grote invloed op het 
ledenaantal. Het ZKKNL zal lokale korpsen helpen met het 
analyseren van de situatie bij het korps, o.a. middels de ‘light-scan’. 



Zeekadetkorps Nederland 
Hoofdbestuur 

 

Secretariaat: 
Zilverschoonsingel 30 

2651 MJ Berkel en Rodenrijs 
Email: secretaris@zkk.nl 

 

5) Het ontplooien van gezamenlijke activiteiten met uitdagende 
programma’s tussen korpsen dient voortgezet en waar mogelijk 
uitgebreid te worden. Het versterkt de korpsen en de gezamenlijke 
activiteiten worden zeer goed gewaardeerd door de zeekadetten. Het 
ZKKNL kan op kleine schaal financiële ondersteuning geven aan 
gezamenlijke activiteiten. (Bijvoorbeeld Foppen cup, wrikwedstrijden, 
Biesbosch cup etc.) 

6) De naamsbekendheid van het ZKK dient vergoot te worden. (zie ook 
PR)  

7) De enkele jaren geleden ontwikkelde ‘light-scan’ is onvoldoende 
gebruikt. Het ZKKNL zal deze beter onder de aandacht brengen van 
de korpsen en ondersteunen en adviseren bij het invullen van deze 
scan. 

3. OPLEIDINGEN: 

a. Het vernieuwen van het lesmateriaal naar huidige inzichten in de 

scheepvaart. Dit betekent ook het aanbod verder uitwerken en goed 

aansluiten bij bestaande maritieme opleidingen. Genoemd worden de 

CWO-opleidingen, het klein vaarbewijs en zeevaartscholen. Het doel is het 

aanbod van het lesmateriaal voor alle dienstvakken zodanig aan te 

passen dat er een moderne uitstraling ontstaat met een aansluiting bij de 

huidige maritieme wereld en -opleidingen.  

b. Het ontwikkelen van een programma voor Ketelbinkies. Er zijn korpsen die 

de ketelbinkies gewoon laten meedraaien met het zeekadet programma, 

maar er is de algemene wens voor een aangepast en goed aansluitend 

programma voor Ketelbinkies. 

c. Het bevorderen van “crosspollen” zodat men van elkaar kan leren tijdens 

het uitvoeren en implementeren van gezamenlijke oefeningen, opleidingen 

en trainingen. Voorbeelden zijn de oefeningen WR1 dagen en de 

onderofficiers opleiding. 

4. PUBLIC RELATIONS 

Het ondersteunen van de PR-activiteiten van de korpsen en het trainen van 

betrokkenen in deze activiteiten, zodat PR meer professioneel kan worden 

aangepakt. Het betreft dan men name PR-activiteiten gerelateerd aan 

ledenwerving, sponsoring en gebruik van de sociale media. 

5. TECHNIEK EN VEILIGHEID 

a. CVO – keuringen 

1) Het houden van een voorinspectie samen met een lid van de 

Commissie Techniek en Veiligheid (CTV) zodat men zich beter kan 

voorbereiden op de CVO-inspectie door een klassebureau. 

2) Het uitwisselen van inspectie/audit ervaringen tussen de korpsen. 
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3) Het ontwikkelen van een algemene lijst met CVO-eisen voor de ZKK-

korpsschepen en deze beschikbaar stellen voor korpsen. 

b. Veiligheid 

Het ontwikkelen van een veiligheidsprotocol met daarin de minimaal na te 

leven eisen voor algemeen gebruik aan boord  

c. Risico & analyse 

Het ontwikkelen van een compromis tussen:  

1) De beschikbare financiën van het korps; 

2) De bezetting door de leidinggevenden aan boord; 

3) De verantwoording van de korpsleiding ten aanzien van de 

korpsleden en ouders van minderjarige leden. 

d. Het ontwikkelen van veiligheidstrainingen en het adviseren hierover. 

6. FINANCIEN EN VERZEKERINGEN 

a. Opzetten van een kennisuitwisseling inzake o.a. Financiën. Hierbij gaat 

het om vragen zoals  

1) Hoe zet je de administratie van een korps op (rekeningschema?); 

2) Hoe in je contributie.  

3) Hoe kom je aan je inkomsten.  

4) Wat is een effectieve manier om sponsoring op te zetten.  

5) Welke doelgroepen wil je benaderen met voorbeelden van hoe je 

een doelgroep het beste kan aanpakken etc. 

b. Inkoop van spullen die elk korps nodig heeft centraal organiseren. Hierbij 

de lokale sponsoring wel in stand houden, dus wel centraal een 

inkooparrangement, maar geen verplichte afname door alle korpsen. 

c. Analyseren van schades, zodat “lessons learned” kunnen worden 

ontwikkeld die voor alle korpsen van belang zijn om schade in de toekomst 

te voorkomen. 

d. Het formuleren van Projectvoorstellen voor de landelijke maritieme 

fondsen voor projecten waar de korpsen ook wat aan hebben.  

7. INTERNATIONALE CONTACTEN 

Uitwisselingen met korpsen uit andere landen wordt voortgezet, echter wel op 

een beperkte, financieel haalbare schaal. Hierbij kan een overweging zijn om, in 

plaats van verre landen, te focussen op landen die geografisch op relatief korte 

afstand liggen en/of landen waar een lange, warme relatie mee onderhouden 

word. (Groot-Brittannië, België, Canada.) 
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8. ZOMERKAMP 

a. De deelname van KM-personeel en materieel aan het zomerkamp is een 
groeiende bron van zorg. Onderzocht dient te worden wat de toekomst 
van deze deelname is en aan de hand daarvan een plan opstellen hoe we 
de komende jaren de zomerkampen kunnen organiseren. Uitgangspunt is 
dat de inbreng van de KM zeer gewenst is en gewaardeerd wordt, maar 
indien deze niet of beperkt mogelijk blijkt, zullen we alternatieven 
ontwikkelen. Het zomerkamp mag niet afhankelijk zijn van de KM inzet. 

b. Tijdens het zomerkamp dient, naast het zeilen, meer aandacht te komen 
voor andere nautische activiteiten. Hierbij kan gekeken worden naar 
interessante activiteiten voor alle dienstvakken. 

 

 

 

 

G.H. van Beest 
KLTZ BD 
Secretaris Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland 

 

 

 


