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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. 

 

LEDENAANTAL 

Om de doelstelling van het Zeekadetkorps Nederland zo goed mogelijk te realiseren en de personele en 
financiële inzet bij de plaatselijk korpsen zo effectief mogelijk te benutten wordt gestreefd het gemiddeld 
aantal leden van de korpsen toe te laten nemen tot 30 in 2013. Ook wordt gestreefd naar een uitbreiding van 
het aantal korpsen naar 19. Om dit te bereiken moet: 
a. De bekendheid van het Zeekadetkorps Nederland bij de jeugd worden vergroot teneinde de instroom te 

vergoten. Het Zeebenen in de Klas project is hierbij een belangrijk instrument. Gestreefd zal worden 
tenminste 10 voordrachten vanuit het zeekadetkorps te verzorgen. 

b. De jeugd op jongere leeftijd kennis kunnen maken met de zeekadetkorpsen door het verder uit te bouwen 
van het ‘Ketelbinkies-project’. Van belang is het bieden van een goede mix van een op hun leeftijd afgestemd 
programma én het meedoen met de ‘groten’. In 2013 zal bezien worden in hoeverre speciaal op 
Ketelbinkies toegespitste activiteiten georganiseerd kunnen worden tijdens de landelijke wedstrijden. 

c. De relevantie van het Zeekadetkorps Nederland voor de maritieme sector duidelijker worden gemaakt. 
De serie publicaties ‘Van zeekadet tot ….’, die zowel op de website als in een sponsormap wordt gebruikt, 
wordt verder uitgebouwd. Het is het streven om zes bijdrages per jaar toe te voegen. 

d. Plaatselijke korpsactiviteiten duidelijker in een nationale context worden geplaatst. Het HB (PR-cie) zal in 2013 
actief communiceren over relevante activiteiten en aan twee activiteiten een financiële bijdrage geven. 

e. Uitstroom zoveel mogelijk worden voorkomen door meer vakbewame begeleiding, een gevarieerd 
programma, veilige omgeving en aandacht voor zeekadetten en minder voor zeekadetschepen. In 2013 
zal in de bestaande regels over ongewenst gedrag een voor kaderleden en vrijwilligers verplichte 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingevoerd worden. 

f. Als eerste zal onderzocht worden of op Urk het 19
e
 korps opgericht kan worden. Indien dit niet lukt zal in 

2013 tenminste één ander optie worden onderzocht. 

 

ORGANISATIE 
a. Het hoofdbestuur stimuleert de plaatselijke organisaties om tenminste één lid beschikbaar te stellen voor 

een landelijke functie. In 2013 zal het HB moeten bestaan uit tenminste zeven personen. 
b. Het hoofdbestuur stimuleert de plaatselijke besturen om tenminste één korpslid in het bestuur op te nemen. 

 

PUBLIC RELATIONS 

De bekendheid van het Zeekadetkorps Nederland bij (potentiële) sponsoren, in de nautische sector en onder 
de jeugd, dient te worden vergroot. Hierbij is samenwerking essentieel. 
a. De uitstraling van het Zeekadetkorps Nederland dient, met behoud van haar doelstellingen, meer eigentijds 

te worden. Op de website zal het actuele nieuws nog meer aandacht krijgt. De site, die vooral op de jeugd is 
gericht, moet meer de andere doelgroepen aanspreken en sterker de relatie tussen het jeugdwerk en de 
nautische wereld (overheid, bedrijfsleven en onderwijs) in beeld brengen. Daartoe is ruimte op de website 
gemaakt, deze ruimte moet optimaal worden benut. Het is gewenst dat er grotere afstemming komt tussen 
de landelijke website en de sites van de plaatselijke korpsen. 

b. De mogelijkheden om ‘nieuwe media’ in te zetten zal blijvend worden gevolgd. In 2013 zal de facebook 
pagina van het ZKK verder worden uitgewerkt. 

c. Voorlichtingsmiddelen, die bij landelijke en plaatselijke evenementen de wervingsactiviteiten kunnen 
ondersteunen, moeten verder worden uitgebouwd. De gedachten gaan naast de landelijke strooifolder, 
leaflet en poster uit naar een veelzijdig inzetbare promotiestand. Daarnaast dient het materiaal dat bij het 
benaderen van (potentiële) sponsoren een ondersteunende rol kan spelen verder te worden uitgebouwd 
en voor plaatselijke inzet geschikt worden gemaakt. In 2013 zal de aanschaf van een promotietent 
worden overwogen, indien daarvoor substantiële subsidie kan worden verkregen. 



d. De landelijke kennismakingsdag zal met landelijke ondersteuning meer op de plaatselijk omstandigheden 
worden toegesneden. Deze dag dient zowel om in algemene zin het Zeekadetkorps Nederland te presenteren 
als om leden te werven. In 2013 zal één landelijke kennismakingsdag worden georganiseerd. 

e. Bij landelijke evenementen moeten centraal georganiseerde presentaties plaatsvinden. Hierbij dienen 
activiteiten van lokale korpsen centraal te staan. Voorts is het gewenst de presentatie bij regionale 
evenementen te coördineren en samenwerking daarbij te stimuleren. Korpsen voeren een actief public 
relationsbeleid waarbij in toenemende mate wordt bekeken hoe plaatselijke activiteiten een public relations-
waarde hebben op nationaal niveau. Het hoofdbestuur zal bij activiteiten relaties ontvangen. Na een evaluatie 
kan dit worden voortgezet. In 2013 zal een richtlijn voor promotionele activiteiten worden opgesteld. 

f. Naast de waardevolle deelname aan regionale publieksactiviteiten zal gezamenlijke deelname aan grote 
– nautische – publieksevenementen worden uitgebreid. Daarbij wordt gestreefd meerwaarde te creëren 
door afstemming te zoeken met anderen die de jeugd voor de nautische sector interesseren. In 2013 zal 
tenminste aan twee grote evenementen worden deelgenomen. 

g. Het Zeekadetkorps Nederland vergroot de aansluiting bij en versterkt de samenwerking met organisaties 
die gelijke (deel-)doelstellingen nastreven. In 2013 zal aansluiting gezocht worden met organisaties die 
zich op de binnenvaart richten. 
 

TECHNIEK EN VEILIGHEID 

Een van de kenmerken van het Zeekadetkorps Nederland is dat korpsactiviteiten worden georganiseerd op en 
met korpsschepen. De exploitatie van deze schepen verdient permanente aandacht. Primair is de veiligheid 
aan boord maar ook speelt de toenemende extra aandacht voor duurzaamheid en milieu een belangrijke rol. 
a. De commissie techniek en veiligheid behoeft een impuls, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed 

aan de samenstelling van de commissie en de communicatie met de korpsen; In 2013 zal de bezetting 
van de CTV uitgebreid worden tot een voorzitter en tenminste vier leden. 

b. Prioriteit krijgt een inventarisatie van technische en onderhoudsgegevens over de korpsschepen en 
veiligheidsvoorzieningen. Die inventarisatie zal de basis vormen voor een planning van de werkzaamheden 
op landelijke en plaatselijk niveau. In 2013 zal de inventarisatie van veiligheidsvoorzieningen 
plaatsvinden. 

c. De interne richtlijnen over de technische staat van de vaartuigen en ander materiaal worden bijgewerkt 
en waar nodig vervangen. Daarbij zullen de eisen die voortkomen uit de nieuwe Binnenvaartwet in 
concrete, op de zeekadetkorpsen afgestemde, aanwijzingen worden vertaald. Grootste prioriteit krijgt het 
stimuleren en begeleiden van korpsen bij het aanvragen van een Certificaat van Onderzoek; In 2013 
dienen drie schepen voorzien te worden van het CvO. 

d. Er komt een jaarlijkse landelijke controle op de keuring van veiligheidsmiddelen. Er moet met prioriteit 
een nieuwe werkwijze worden gevonden voor de keuring van reddingsvlotten. In 2013 zal het collectief 
keuren van reddingsvlotten worden onderzocht. 

e. Gelet op de veroudering van de vloot en de toenemende regelgeving moet onderzocht worden of op 
langere termijn, wanneer vervanging aan de orde komt, het uitgangspunt van ‘ieder korps een eigen 
schip’ financieel en organisatorisch haalbaar blijft. In 2013  zal een werkgroep worden ingesteld om dit te 
onderzoeken. 

 

OPLEIDINGEN 

Een belangrijk aspect van het Zeekadetkorps Nederland is het bijbrengen van kennis en vaardigheden bij de 
korpsleden. Dit gebeurt door interne lessen en instructie. Vanuit het onderwijs bereikt ons de trend om 
competentiegerichte opleidingen te verzorgen. Hierbij wordt gestreefd deze vaardigheden te certificeren 
middels extern erkende normen. Ter voorbereiding op hun verantwoordelijkheden ontvangen potentiële 
kaderleden een kadercursus. 
a. De nautische opleidingseisen voor brevetten en bevordering moeten voldoen aan externe regelgeving. 

Hierbij worden de CWO-eisen gehanteerd. Binnen het Zeekadetkorps Nederland worden de opleidingen 
afgestemd op de door de CWO ontwikkelde methode zodat die opleidingen met CWO-certificaten kunnen 
worden afgesloten. Daarbij ligt de prioriteit op het verhogen van het aantal zeilinstructeurs met CWO-
bevoegdheid. In 2013 zal gestreefd worden naar twee CWO gecertificeerde instructeurs bij elk korps. 

b. Er is op dit moment geen overkoepelende bron van informatie t.a.v. het aantal zeekadetten wat een 
CWO diploma heeft. In 2013 zal deze inventarisatie plaatsvinden. 

c. In de beleidsperiode wordt er naar gestreefd om alle officieren en onderofficieren, die dat nog niet hebben 
gedaan, de officiers- of onderofficiers cursus te laten volgen. De deelname wordt gestimuleerd. In 2013 zal 
worden geïnventariseerd hoeveel officieren en onderofficieren de cursus nog niet hebben gevolgd. 

d. Het behalen van vaarbewijzen wordt vanuit het Zeekadetkorps Nederland gestimuleerd. Informatie over 
de opleidingen voor vaarbewijzen wordt gepubliceerd. In 2013 zal een document hierover verschijnen. 

e. Naast de grotere opleidingen zullen kortere trainingen voor bijvoorbeeld overleven op zee, kaart- en 
kompastochten, sloepzeilen, etc worden georganiseerd. In 2013 zal tenminste één sloepzeilweekeinde 
worden georganiseerd. 

 



INTERNATIONALE CONTACTEN 
a. Het Zeekadetkorps Nederland is aangesloten bij de International Sea Cadet Association. Doel is door inter-

nationale uitwisselingen de ontwikkeling van jongeren te stimuleren. Het ZKKNL geeft aan deze doelstelling 
inhoud door jaarlijks uit drie landen zeekadetten voor deelname aan Nederlandse activiteiten uit te nodigen. 
Het ZKKNL stimuleert in 2013 deelname aan maximaal twee buitenlandse trainingperiodes door 
financiële ondersteuning aan twee teams van vier kadetten met een begeleidingsofficier. 

b. Plaatselijke activiteiten voor internationale contacten worden in kaart gebracht. In 2013 zal getracht 
worden een buitenlands korps met een korpsschip aan het zomerkamp te laten deelnemen. 

 

ADMINISTRATIE 

Door het ontbreken van een centrale administratie is er op landelijk niveau onvoldoende inzicht of de doel-
stellingen van het Zeekadetkorps Nederland worden bereikt. Hierdoor is het moeilijk uitstroomgegevens te 
bepalen en kwaliteitsbewaking uit te voeren.  
a. De mogelijkheden voor een centrale ledenadministratie worden opnieuw onderzocht. In 2013 zal een 

studie naar een ledenadministratie worden afgerond. 
b. Het intranet (interne website) wordt continu uitgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met suggesties 

uit de gebruikers en heeft de informatiemap vervangen.  

 

FINANCIËN 

De financiële middelen van het Zeekadetkorps Nederland bestaan uit contributies van de korpsen, subsidiering 
door maritieme organisaties en incidentele sponsoring. De middelen worden aangewend voor het functioneren 
van de vereniging en voor landelijke activiteiten. In incidentele gevallen kunnen plaatselijke korpsen, die, 
ondanks een zorgvuldig financieel beheer, door onvoorziene omstandigheden voor kosten komen te staan, 
die zij zelf niet kunnen dragen, worden bijgestaan 
a. De hoogte van de contributie, die nu berekend wordt aan de hand van het ledental van de plaatselijke 

organisaties, wordt verder in balans gebracht met de overige inkomstenbronnen. 
b. Het is noodzakelijk meer permanente sponsoren voor de landelijke activiteiten te vinden. Het beleid blijft 

er op gericht incidentele activiteiten te financieren met eenmalige sponsorontvangsten.  
c. Er wordt volgens de regels van goed huisvaderschap een financiële reserve aangehouden. 
 


