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Voorwoord 
 
 Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag 2008 van het Zeekadetkorps Nederland aan te bieden. 
We hebben dit jaar een aantal positieve ontwikkelingen gezien. De eerste was de introductie van de nieuwe 
website, een lang bestaande wens. De vormgeving is aangepast aan de hedendaagse tijd en de toegankelijkheid 
is sterk verbeterd waarmee de inhoud actueel kan blijven. Steeds meer korpsen leveren bijdragen aan, maar 
er is ruimte om nog meer gebruik van onze website te maken. Ik moedig alle korpsen aan niet alleen de 
administratieve gegevens up-to-date te houden maar ook artikelen en foto’s van hun activiteiten aan te leveren 
om de website echt ‘onze’ website te maken. We kunnen dan een goed beeld geven hoe actief zeekadetkorpsen 
overal in het land zijn. Een andere goede ontwikkeling is de toenemende bereidheid van korpsen om samen 
activiteiten te organiseren. Met veel plezier heb ik de wedstrijden om de Foppencup bijgewoond. Negen 
korpsen namen met 15 vletten deel aan deze wedstrijden, die door ZKK Vlaardingen waren georganiseerd. 
Deze dag kreeg nog een positief vervolg. In de gesprekken die ik met aanwezige commandanten had, bleek 
ook een bereidheid mee te werken om de CWO-certificering van onze opleidingen een nieuwe impuls te geven. 
Deze betrokkenheid van commandanten en kaderleden heeft de volledige steun van het hoofdbestuur. Dit jaar 
heb ik deelgenomen aan de vergadering van de International Sea Cadet Association. Ik kon kennis nemen van 
het reilen en zeilen bij zeekadetkorpsen in andere landen. We bespraken hoe we de veiligheid bij onze activiteiten 
kunnen verbeteren en deelden de ervaringen over de uitwisselingsprogramma’s. Opvallend was hoeveel landen 
graag Nederlandse kadetten willen ontvangen. De uitwisselingsprogramma’s blijven dan ook hoog op de 
agenda van het hoofdbestuur staan. Ook positief is de steun die we ontvangen van onze hoofdsubsidiënten. 
We stellen de bijdragen van Koninklijke marine/defensie, die haar steun voor de komende 4 jaar al heeft 
toegezegd, en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders zeer op prijs. 
 Uiteraard blijft er voldoende werk aan de winkel. Dit voorjaar voerden twee HBO-studenten onderzoek 
uit. Het eerste betrof een onderzoek naar de betekenis van het ZKKNL voor de maritieme sector in Nederland. 
Hieruit bleek dat de bekendheid van het ZKKNL niet zo groot is als we zouden willen. Het feit dat ca 30 % 
van onze kadetten in deze sector een studie volgt of een baan heeft, is niet wijd bekend. Er is dus nog wat 
zendingwerk te doen. De andere studie ging over de communicatie in onze organisatie. Hier kwam een aantal 
nuttige aanbevelingen uit voort. Belangrijkste is dat korpsen en het hoofdbestuur de contacten intensiveren 
omdat persoonlijk contact toch altijd de beste resultaten oplevert. Het vinden van vrijwilligers om de landelijke 
activiteiten te ondersteunen is een ander aandachtspunt. De commissie Techniek en veiligheid zoekt nog naarstig 
naar een voorzitter en ook de commissie Sponsoring en PR kan versterking gebruiken. Het ledenaantal blijft 
ongeveer constant, wat niet slecht is voor een jeugdorganisatie waar je per definitie een jaarlijks verloop hebt. 
Er is echter ruimte om te groeien en die moeten we niet onbenut laten. De ontwikkeling van regelgeving, 
waarbij weinig oog voor de speciale doelstelling van het ZKKNL bestaat, vereist speciale aandacht van het 
hoofdbestuur. Als de voorstellen voor een Blauwfonds ongewijzigd worden gerealiseerd, zou dat wel eens 
verstrekkende gevolgen kunnen hebben. 
 In dit jaarslag leggen wij verantwoording van ons beleid af. Het geeft echter niet alleen de nuchtere 
cijfers, maar het hoofdbestuur hoopt dat het ook een goede impressie geeft wat zich in 2008 allemaal heeft 
afgespeeld. 
 
 
 
 
J G A Brandt, sbn b.d. 
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland. 
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 1 Vereniging 
 
Algemeen Het Zeekadetkorps Nederland is een vereniging waarbij plaatselijke stichtingen, die een 

zeekadetkorps in stand houden, zijn aangesloten. Deze organisatievorm is historisch 
verklaarbaar, waarbij de in het verleden geldende wettelijke regels een rol hebben gespeeld. 
Aan dit organisatiemodel kleven nadelen. Zo zijn, afgezien van de bestuursleden, degenen 
die bij de plaatselijke korpsen zijn betrokken, uitsluitend te beschouwen als vrijwilligers, 
die het werk van de stichtingen mogelijk maken, of als deelnemers aan de activiteiten van 
de stichtingen. 

 Een ander organisatiemodel, waarbij de relatie tussen de vrijwilligers en deelnemers en de 
plaatselijke organisatie nauwer is, is daarom denkbaar. Het hoofdbestuur heeft de voorkeur 
voor een model waarbij de plaatselijke activiteiten door een vereniging worden georganiseerd 
en – eventueel – de eigendom van de vaartuigen in een stichting blijft. Daarbij kan bovendien 
een vorm worden gekozen waarin de betrokkenen tevens lid zijn van de landelijke vereniging. 
Dit idee is in de voorjaarsvergadering 2007 van de algemene raad besproken. 

 Voor het verder uitwerken van de denkbeelden van het hoofdbestuur en de ideeën, die in 
de algemene raad naar voren zijn gekomen, is eind dit jaar een werkgroep ingesteld. Na 
presentatie voor de algemene raad in 2009 kan de werkgroep aan de slag. Hierbij zijn de 
discussies die in 2007 door de algemene raad zijn gevoerd en de twee stagerapporten van 
hbo-studenten over de toegevoegde waarde van het ZKKNL aan de maritieme sector en 
over de interne communicatie het uitgangspunt. 

 
Plaatselijke Tot de plaatselijke organisaties behoren verschillende groepen personen: naast uiteraard de 
organisaties jeugdleden zijn dit het stichtingsbestuur, korpsleiding, instructeurs, de andere vrijwilligers 
 In 2007 heeft de algemene raad ingestemd met door het hoofdbestuur geformuleerde nieuwe 

hoofdlijnen voor de structuur van de organisatie. Deze hoofdlijnen behelzen onder meer: 
 a. de plaatselijke organisatie bestaat uit: het bestuur, het korps, de instructeurs en de 

overige vrijwilligers; 
 b. het korps bestaat uit de korpsleiding en de jeugdleden; 
 c. jeugdleden zijn tenminste 9 jaar oud en ten hoogste 23 jaar; 
 d. de rangen van ketelbinkie tot en met schipper zijn uitsluitend voor jeugdleden bestemd. 
 De uitwerking van deze hoofdlijnen is in gang gezet. 
 Vanaf 2007 wordt bij het vaststellen van de sterkte zowel uitgegaan van het korps als van 

de gehele organisatie. Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van de personele capaciteit, 
die noodzakelijk is om de activiteiten te organiseren. 

 
Korpsen In het verslagjaar is het aantal korpsen gelijk gebleven. De levensvatbaarheid van sommige 

korpsen vergt een grote inspanning. In twee korpsen is de sterkte gedaald onder een grens 
waarbij het moeilijk wordt de jeugdactiviteiten op aantrekkelijke wijze te organiseren. 

 
Kader De bezetting van de korpsleiding blijft in enkele korpsen een punt dat aandacht vergt. Door 

de hoge kwaliteit die we van de leiding verwachten – met jeugd kunnen omgaan en specifieke 
vakkennis – is het lastig kandidaten te vinden. Onder de nieuwe officieren van dit jaar is er 
gelukkig een aantal die zeekadet zijn geweest. Het totale aantal kaderleden is toegenomen. 

 In 2007 heeft het hoofdbestuur aan de algemene raad een voorstel gedaan over de definities 
van jeugdlid en korpsleiding, waarbij de opperschipper tot de leiding behoort. De leiding 
mag maximaal 25% van de korpssterkte bedragen. Over de praktische uitwerking zijn 
voorstellen in voorbereiding. 

 
Besturen en De bezetting van de besturen van plaatselijke Zeekadetkorpsen blijft een onderwerp van 
overige aandacht. Hoewel we in 2008 een toename van bestuurders hebben gezien, bestaan er in 
vrijwilligers enkele korpsen nog steeds vacatures. Het aantal vrijwilligers in een ondersteunende 

functie is gering afgenomen. 
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Onderstaande tabel is een weergave van de sterkte per 31 december 2008. Omvang 
korps: korpsleiding en jeugdleden; organisatie 
organisatie: bestuur, korps, instructeurs en overige vrijwilligers. 
 
  sterkte per 31-12    sterkte per 31-12 
  korps organisatie   korps organisatie
01 Gouda 41 45  11 Vlaardingen 24 30 
02 Maassluis 33 39  12 Alkmaar 39 43 
03 Amsterdam 18 24  13 Heerhugowaard 24 31 
04 Schiedam 33 38  14 Hellevoetsluis 31 39 
05 Arnhem 29 34  15 Waalwijk 26 32 
06 IJmond 14 26  16 Delfzijl 24 32 
07 Den Haag 24 26  17 Harlingen 52 63 
08 Rotterdam 30 40  18 Moerdijk 11 19 
09 Den Helder 22 28  19 Coevorden 0 3 
10 Scheldemond 17 24  20 Lemmer 34 50 
Subtotaal korpsen    526 666 
Landelijke organisatie     13 
Totaal Zeekadetkorps Nederland     679 
 
Door de nieuwe rekenwijze kunnen deze cijfers alleen met die over 2007 worden vergeleken. 
De forse verlaging van het ledental in 2007 heeft zich niet herhaald. De totale korpssterkte 
heeft zich in 2008 nagenoeg gestabiliseerd. 
 

2 Algemene raad 
 
De algemene raad is in 2008 alleen in het voorjaar bijeengeweest. Zoals gebruikelijk werden Voorjaars- 
tijdens die vergadering het jaarverslag en de jaarrekening behandeld. De algemene raad vergadering 
keurde de gepresenteerde jaarrekening goed en verleende het hoofdbestuur decharge voor 
het gevoerde beleid over 2007. Tevens werd de begroting 2008 vastgesteld. De wijze waarop 
de contributie wordt berekend, werd principieel gewijzigd. De contributie wordt nu bepaald 
aan de hand van het ledental van de plaatselijke organisaties. Ook werd voor het eerst een 
beleidsplan aangenomen. Hierin worden de beleidsvoornemens voor de drie komende jaren 
vastgesteld. Tijdens de vergadering werd de nieuwe website gepresenteerd. 
De vergadering van de algemene raad is gehouden in de ‘Van Braam Houckgeestkazerne’ 
te Doorn, waar de ter beschikking gestelde faciliteiten uitstekend waren. De catering werd 
verzorgd door het ZKK Rotterdam, dat daarvoor een algemeen applaus ontving. 
 
Omdat zich geen punten aandienden waarover besluitvorming door de algemene raad Najaars- 
noodzakelijk is, besloot het hoofdbestuur geen najaarsvergadering bijeen te roepen. Dit vergadering 
besluit werd door sommigen onderschreven. Uit enkele korpsen kwam echter negatieve 
reacties, waarin verondersteld werd dat het hoofdbestuur de communicatie met de leden 
van de algemene raad beperkte. Door de voorzitter van het hoofdbestuur is hierover intensief 
contact geweest met degenen die het besluit afwezen. Dit contact heeft verhelderend gewerkt. 
Volgens plan is een ‘update’ van de voorzitter naar de leden van de algemene raad 
gezonden, waarin de stand van veel lopende zaken. 
 
 

3 Hoofdbestuur 
 
In 2008 zijn wijzigingen gekomen in de samenstelling van het hoofdbestuur. Op 12 april Samenstelling 
heeft Jos Verhulst wegens drukke werkzaamheden zijn activiteiten in het hoofdbestuur 
moeten beëindigen. Hij blijft wel als voorzitter van het ZKK Gouda actief. Op de zelfde 
datum is Fred van Zeijl toegetreden tot het hoofdbestuur. Hij is werkzaam bij de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders. Op 1 december is Luc Naudts vanwege persoonlijke



 4 

 omstandigheden teruggetreden. Luc heeft meer dan 15 jaar deel uitgemaakt van het 
hoofdbestuur. 

 
Vergaderingen Het hoofdbestuur is zeven maal in vergadering bijeen gekomen. Naast bespreking van de 

lopende zaken werd aan een aantal thema’s bijzondere aandacht besteed: 
a) De nieuwe Binnenvaartwet en de gevolgen voor de vaarbevoegdheid en de technische 

eisen heeft veel aandacht geëist. Met andere organisaties is samengewerkt om invloed 
uit te oefenen op de nieuwe regelgeving en goede overgangsmaatregelen. 

b) Er is verder gegaan met uitbreiding van de commissies. De commissie Opleidingen heeft 
aan het eind van het jaar opnieuw vorm gekregen. Het is nog niet gelukt de commissie 
Sponsoring en public relations een nieuwe impuls te geven. Ook is het nog steeds niet 
gelukt een vaste voorzitter voor de commissie Techniek en veiligheid te vinden. 

c) Tijdens Sail Den Helder is een vaartocht met de Bulgia georganiseerd voor gasten van 
het hoofdbestuur. Dit heeft tot nuttige nieuwe contacten geleid. 

d) In de eerste helft van het jaar zijn door HBO-studenten stageonderzoeken verricht naar 
de meerwaarde van zeekadetten voor de nautische sector en naar de interne communicatie. 
De conclusies zullen in het werk van de werkgroep Organisatie worden betrokken. 

e) Veel aandacht is besteed aan verschillende opleidingsonderwerpen. Dit heeft onder meer 
geleid tot een impuls om de CWO-examens intern te kunnen afnemen. 

f) Enkele korpsen hebben extra aandacht gekregen: ZKK Amsterdam wederom in verband 
met instandhouding van de Schuiling en ZKK Hellevoetsluis met betrekking tot personele 
kwesties. Het ZKK Coevorden werd ondersteund bij de liquidatie van de stichting. 

g) Door de reorganisatie bij Defensie is de regeling van verkoop van uniformkleding aan 
de zeekadetkorpsen nog niet optimaal. Dit bleef daarom veel aandacht vergen. 

h) De penningmeester heeft de plaatselijke besturen een aanbeveling gezonden hoe het 
beheer van stichting- en scheepskassen te verbeteren en te verantwoorden. 

i) De Zilveren Jakobsstaf is toegekend aan de heren E.A. Aaldijk (ZKK Vlaardingen) 
A. van der Plas en A.J. van Schaik (beiden ZKK IJmond), J. Bosma (ZKK Lemmer), 
J. Sprong (ZKK Schiedam), H.H. de Boer en F.L.H. Hof (beiden ZKK Alkmaar) wegens 
hun bijzonder grote verdiensten voor het achter hun naam vermelde korps. 

 
Activiteiten De leden van het hoofdbestuur hebben gedurende het jaar diverse korpsen bezocht en acte 

de présence gegeven bij landelijke wedstrijden en plaatselijke evenementen. Hierdoor ontstaat 
wederzijds inzicht in elkaars activiteiten. Bovendien leveren deze contacten waardevolle 
gegevens op die in maatregelen of in beleid kunnen worden vertaald. Met korpsen waar zich 
bijzondere omstandigheden voordeden is intensief contact onderhouden. 

 Voorst hebben leden van het hoofdbestuur contacten onderhouden met organisaties die voor 
het functioneren van het Zeekadetkorps Nederland van groot belang zijn. In het bijzonder 
de voorzitter heeft zich gericht op het verstevigen van de contacten met uiteenlopende 
nautische organisaties en het leggen van nieuwe contacten. 

 In het contact met Scouting en in het bijzonder met het Waterwerk blijkt het afstemmen 
van beleid en het uitwisselen van gegevens waardevol. Ook verleende Scouting haar 
medewerking bij het opzetten van een Centrale Ledenadministratie. 

 
Contactpersonen Door de wijzigingen in het hoofdbestuur is ook verandering gekomen in de indeling van 

contactpersonen. Binnen het hoofdbestuur is de vraag gerezen of het huidige systeem van 
contactpersonen kan worden gehandhaafd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 
van 2009 daarover een standpunt worden geformuleerd. 

 
Sponsoring Het werven van sponsoren blijft een aandachtspunt. De Koninklijke Vereniging van 

Nederlandse Reders heeft de jaarlijkse subsidiëring voortgezet op het niveau van 2006. 
 De subsidie van het Ministerie van Defensie is de afgelopen jaren afgebouwd naar 

€ 20.000 per jaar. De voorzitter heeft intensieve contacten gehad met het ministerie over 
de voortzetting van de subsidie. Dit heeft geresulteerd in verlenging voor 2008 – 2012. 

 Nieuw is een jaarlijkse subsidie van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw.
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Dit fond is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de waterbouw. 
In mei heeft het Admiraal van Kinsbergenfonds een subsidie toegekend voor het 
aanpassen en upgraden van de website. Dankzij deze bijdrage is dit project, warvoor al 
een financiële handreiking was gedaan door Refresh Interactive, mogelijk geworden. 
Voor het realiseren van een wervingsfolder kwamen sponsorbijdragen van Ontwerpstudio 
Jukkema en Flevodruk, beide in Harlingen. 
De subsidies en overige giften (ook materiële) van de Koninklijke Marine, de Defensie 
Materieel Organisatie (het Marinebedrijf), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders en alle overige niet – expliciet – genoemde sponsoren zijn ook dit jaar weer in 
dank aanvaard en vormen de basis van waaruit de vereniging haar doelstellingen 
verwezenlijkt. 
Met de vaste subsidies van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw kan het huidige 
beleid worden voortgezet. Voor gewenste beleidsintensiveringen waaronder het inspelen 
op nieuwe wettelijke en maatschappelijke eisen, is echter weinig ruimte. Een zeer actief 
beleid voor werving van sponsoren is dan ook noodzakelijk. 
 
 

4 Commandantenvergadering 
 
De commandantenvergadering is in 2008 drie maal bijeen geweest. De vergadering vervult Vergaderingen 
een belangrijke rol in de informatie-uitwisseling tussen het hoofdbestuur en de regionale 
korpsen. De Inspecteur KM fungeert als voorzitter. 
De commandantenvergadering heeft de bevoegdheid rechtstreeks agendapunten in de 
algemene raad in te brengen. 
 
De voornaamste gesprekspunten tijdens de commandantenvergaderingen waren: 
a. Terugkoppeling van de hoofdbestuursvergaderingen. 
b. Informatie uitwisseling met de volgende functionarissen en commissies binnen het 
zeekadetkorps: 

• Internationale uitwisseling; 
• Opleidingen; 
• Techniek en veiligheid. 

c. Het zomerkamp. 
d. De HBO-onderzoeken naar de meerwaarde en de interne communicatie. 
e. Nieuwe Binnenvaartwet. 
 
Naast de ‘korte bestuurlijke lijn’ die de commandantenvergadering naar het hoofdbestuur 
vormt – bij twee vergaderingen waren naast de Inspecteur nog een of twee hoofdbestuurs-
leden aanwezig – is het periodiek overleg tussen de commandanten van de korpsen van 
grote toegevoegde waarde voor de gehele vereniging. 
 
 

5 Public Relations 
 
Op 26 februari kwam onder de naam intranet de geheel vernieuwde interne website on Website 
line. Al snel werd een grote hoeveelheid documentatie op het intranet geplaatst en vervolgens 
steeds meer actueel nieuws. Een deel van het intranet – onder meer de rubriek berichten – 
is vrij toegankelijk. De meeste rubrieken zijn alleen toegankelijk voor alle bestuurders en 
leden van de korpsleidingen. Op 12 april volgde de website. Op de site, die vooral op 
jongeren, is gericht, staat algemene informatie. Daarnaast is een duidelijke plaats ingericht 
voor de lokale korpsen. Uit diverse reacties blijkt dat de website bijdraagt aan de leden-
werving. Aan de uitbouw van de website en het intranet wordt verder gewerkt. 
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Materiaal Op 14 juli verscheen een nieuwe folder voor de ledenwerving. De folder is aan de korpsen 
uitgereikt en wordt ook bij grote manifestaties gebruikt. Tegelijk met de folder werd een 
nieuw logo ontworpen. Dit logo wordt uit financiële overwegingen geleidelijke ingevoerd. 
Het logo is al te zien op de nieuwe korpsvlag. Ook enkele plaatselijke korpsen passen het 
logo al toe. 

 
Presentatie Tijdens Sail Den Helder heeft het hoofdbestuur met enkele gasten, waaronder het Tweede 

Kamerlid A. Slob, aan boord van de Bulgia een vaartocht gemaakt. Dit heeft nuttige contacten 
opgeleverd. Bij het zelfde evenement hebben op verzoek van het hoofdbestuur twee korpsen 
met hun vaartuigen en een stand het zeekadetkorps voor het voetlicht gebracht. Voor de 
band met bijzondere relaties van vooral de plaatselijke korpsen was de relatiedag tijdens 
het landelijk zomerkamp weer van groot belang. Voor de presentatie van de gehele 
organisatie blijven de activiteiten van de plaatselijke korpsen van veel waarde. 

 Dit jaar werd door kadetten van het korps Schiedam meegewerkt aan de nationale herdenking 
op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Op zeer passende wijze werd samen met Scouting een 
bijdrage geleverd aan het welslagen van de herdenking. Onze delegatie stond dit jaar voor 
de eerste maal onder voorbeeldige leiding van F.F. Perreau (ZKK Lemmer). Daarnaast 
werd door verschillende korpsen aan plaatselijke 4 mei-herdenkingen meegewerkt. In de 
loop van het jaar wordt door korpsen meegewerkt aan herdenkingen zoals de uitreiking 
van de Geuzenpenning op 13 maart en de Indië-herdenking op 15 augustus. 

 ZKK Hellevoetsluis gaf in Rotterdam acte de présence bij de start van de landelijke Schoon 
Water Campagne. 

 
Commissie Samenstelling van de commissie Public relations en sponsoring op 31 december 2008: 
 voorzitter F.J. van Zeijl (hoofdbestuur), leden H.A. L’Honoré Naber, C.W. Tempelaars 

(ZKK Vlaardingen) en F.F. Perreau (ZKK Lemmer), die de 4 mei-herdenking coördineert. 
 In de eerste helft van 2008 is in het kader van een afstudeeropdracht door Lian Kamerbeek, 

HBO-student Communicatie een onderzoek uitgevoerd naar de interne communicatie in 
het Zeekadetkorps Nederland. De interessante aanbevelingen worden door de werkgroep, 
die zich bezig houdt met de organisatie van het Zeekadetkorps Nederland, meegenomen. 

 
 

 6 Internationale Contacten 
 
Inkomende ISCA Er kamen 19 buitenlandse zeekadetten van 5 tot en met 19 juli naar Nederland voor deelname 
uitwisselingen aan het landelijk zomerkamp. De kadetten kwamen uit Canada (6), USA (3), het Verenigd 

Koninkrijk (7) en Hong Kong (4). De gasten verbleven aan boord van de Abel Tasman van 
ZKK Heerhugowaard. De eerste week was uitsluitend voor de gasten. In tegenstelling tot 
andere jaren was in deze week ook ruimte gemaakt voor normale korpsactiviteiten zoals 
zeilen. Daarna ging het in etappes met de Abel Tasman richting Lelystad, waarbij onderweg 
verschillende toeristische attracties werden bezocht. Tijdens het zomerkamp hebben de 
gasten zo veel mogelijk aan het normale programma deelgenomen. Wel werd er in die week 
nog een vaartocht met de Piet Hein naar Volendam gemaakt. Dit jaar bleef de gehele groep 
buitenlanders bijeen, terwijl anders de gasten over de korpsschepen werden verdeeld. 

 Het bezoek vanuit het buitenland werd gecoördineerd door de ILO ZKO1 D.W. Smit. 

 
Uitgaande ISCA Dit jaar hebben drie kadetten van 19 juli tot en met 3 augustus onder leiding van een 
uitwisselingen escort-officier deelgenomen aan het internationale kamp in Canada. Anders dan in het 

Nederlandse zomerkamp spitst het Canadese kamp zich meer toe op het beoefenen van 
militaire vaardigheden zoals schieten, dropping en exercitie. Maar ook bergbeklimmen 
staat in Nederland niet op het programma. Voor de Nederlandse kadetten was het even 
omschakelen, maar zij hebben zich snel aangepast aan de Canadese opzet. In de verslagen, 
die de deelnemers hebben geschreven, komen die afwijkende onderdelen in het programma 
regelmatige terug. Verder melden de deelnemers met enige trots hoe zij buitenlandse kadetten
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konden instrueren bij het zeilen en nieuwe Canadese kadetten bij hun eerste schreden op 
weg naar zee konden begeleiden. De deelnemers hebben veel geleerd en laten zien dat de 
Nederlandse zeekadet weet wat er te doen is. De deelnemers kwamen zeer enthousiast terug. 
Het bezoek aan het buitenland werd gecoördineerd door de ILO ZKO1 K.S. Faber. 

 
Van 3 tot 7 oktober heeft de voorzitter deelgenomen aan de ISCA-conferentie in Zweden. ISCA 
Uitwisseling is de belangrijkste taak van de ISCA en dit stond tijdens de conferentie dan 
ook centraal. Aandacht werd besteed aan culturele verschillen tussen volkeren maar ook aan 
die tussen de korpsen. Veel aandacht kregen praktische zaken betreffende de uitwisselingen 
en de aansprakelijkheidseisen. Het Zeekadetkorps Nederland zal in beginsel eens in de 
twee jaar aan de conferentie deelnemen en dan door een hoofdbestuurslid worden 
vertegenwoordigd. De nationale procedures voor uitwisselingen moeten worden aangepast 
aan de gewijzigde ISCA-procedures, die bedoeld zijn om de veiligheid van zeekadetten te 
verbeteren. Om de uitgaande uitwisselingen te stimuleren heeft het hoofdbestuur besloten 
de reiskosten van de escortofficieren volledig te vergoeden. 
 
 

7 Opleidingen 
 
In 2008 is één cursus voor onderofficieren gehouden. Het aantal deelnemers bleef achter Kadercursussen 
bij de verwachting. Voor veel potentiële cursisten blijkt het moeilijk zich twee weekenden 
vrij te maken. Om hieraan tegemoet te komen werd de cursus op drie zaterdagen 
gehouden. De cursus stond onder leiding van mevrouw E. Schouenberg en de heer C. Magnée 
van Trigon en vond twee dagen onderdak bij de Koninklijke Marine in Den Helder en één 
dag bij het ZKK Rotterdam. De geplande officierscursus werd geannuleerd omdat zich te 
weinig cursisten hadden aangemeld. Na overleg met de commandantenvergadering en met 
Trigon is besloten de onderofficierscursus in het vervolg op te splitsen in twee afzonderlijke 
modules, die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Indien de officierscursus 
gehandhaafd blijft, zal deze eens per twee jaar plaats vinden. 
 
In 2008 hebben voor het eerst zeven kadetten het CWO-diploma Kielboot III behaald. De CWO 
ervaringen worden gebruikt om de CWO-opleidingen in het zeekadetkorps te implanteren. 
Er is een planning gemaakt voor de CWO-diploma’s Kielboot I en II en bovendien is de 
aanwijzing van beoordelingsgemachtigden gestart. 
 
Erg veel tijd vergde de aanpassing van bestaande vaarbevoegdheden om aan de regelgeving Vaarbewijzen 
van de nieuwe Binnenvaartwet te voldoen. Het bleek niet mogelijk dat de gezagvoerders 
van korpsschepen, die aan de interne regels voldoen, rechtstreeks een ontheffing krijgen 
van de nieuwe regels. Ook bleken niet alle gezagvoerders via het CWO-diploma Groot 
Motorschip ontheffing te kunnen krijgen. Pas in het laatste stadium kwam een ruimere 
overgangsregeling tot stand, die ook zal gelden voor gezagvoerders van schepen boven de 
40 meter. Aangezien de wet is uitgesteld, is er nog steeds enige onzekerheid. 
 
Samenstelling van de commissie Opleidingen op 31 december 2008: Commissie 
coördinator R. Blok, leden T.J.F. Gijsman (ZKK Waalwijk), A.J. Scheers (ZKK Arnhem) 
en C. Sloos (ZKK Schiedam). 
 
 

8 Techniek en veiligheid 
 
Onderhoud van korpsschepen en de financiering daarvan is een verantwoordelijkheid van Vaartuigen 
de plaatselijke korpsen. Bij de vereniging is enige reserve om korpsen, die voor onvoorziene 
dringende uitgaven komen te staan en door die uitgaven in financiële moeilijkheden dreigen 
te raken, beperkt financieel bij te staan. In 2008 zijn geen verzoeken binnengekomen. 
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 De korpsschepen Lacomblé, Freyr, Bulgia, Aquarius en Naarden, zijn in de loop van het 
jaar door het Zeekadetkorps Nederland in eigendom overgedragen aan respectievelijk 
ZKK Den Helder, Beheersstichting ZKK Gouda, ZKK Alkmaar, ZKK Waalwijk en ZKK 
Delfzijl. De eigendomsoverdracht aan ZKK Amsterdam, (vertraagd wegens de technische 
toestand van de Schuiling), ZKK Schiedam ( mogelijke vlootvervanging) en ZKK Harlingen 
moet nog plaats vinden. 

 Het Zeekadetkorps Nederland heeft nog drie andere schepen in eigendom: Pax, Enterprise 
en Pontresina. Het hoofdbestuur heeft besloten deze schepen onder dezelfde voorwaarden 
als voor de ex-KM schepen gelden, aan de betreffende korpsen om niet over te dragen. 
Voorstellen voor overdracht worden door een notaris voorbereid. 

 
Commissie Ook dit jaar hebben leden van de commissie Techniek en veiligheid weer veelvuldig 

korpsen ondersteund. Het gaat daarbij om incidentele adviezen over onderhoud en over 
reparatie na schade en om bemiddeling tussen de korpsen en het Marinebedrijf. Omvang 
en aard van de ondersteuning verschilt sterk. Soms kan op eenvoudige wijze een vraag 
worden beantwoord, ander malen vergt een probleem onderzoek en herhaalde contacten. 
Ook is vanuit de CTV gezorgd voor planning en begeleiding van werkzaamheden die bij 
het Marinebedrijf aan korpsschepen worden uitgevoerd. Daarnaast hebben leden van de 
commissie regelmatig het hoofdbestuur geadviseerd. 

 Incidenteel kon via de beheerder kleding J.W. van Heijst (ZKK Waalwijk) uniformkleding 
volgens het nieuwe bestelsysteem van het ministerie van Defensie worden besteld. De 
aflevering vindt afhankelijk van de voorraden bij de KPU in delen plaats. De administratieve 
en financiële afwikkeling loopt mede daardoor moeilijk. 

 
 Samenstelling van de commissie Techniek en veiligheid op 31 december 2008: 
 Voorzitter ad interim H.M. Leeflang (hoofdbestuur), leden R.J. van Dongen, K.S. Faber 

(ZKK Den Haag), F.J.A. Hof (ZKK Alkmaar), S. Honderd, J. Loosman (ZKK Den Helder), 
A. van der Plas, A.F.G. Potjegort en W.J.A. Wassink (ZKK Maassluis). 

 
 
 9 Landelijk zomerkamp 
 
Inleiding Het landelijk zomerkamp 2008 van het Zeekadetkorps Nederland is van 12 tot en met 18 

juli gehouden in de haven van Lelystad. Mede door de zeer goede faciliteiten, de uitstekende 
lokale medewerking en het goede weer werd het zomerkamp door de deelnemers als zeer 
geslaagd ervaren. Het zomerkamp stond ook dit jaar onder leiding van H.M. Leeflang, 
Inspecteur KM, die werd bijgestaan door de eerste officier A. van der Plas. Het enthousiasme 
en de vakkundigheid van het kader van de korpsen verdient niets dan lof. Het is duidelijk 
dat de korpsen over vele ‘bevlogen’ kaderleden beschikt, die er primair voor de jeugd zijn 
en voor de begeleiding van hun ‘weg naar zee’. 

 
Deelname Aan het kamp hebben deelgenomen de korpsen Amsterdam, Arnhem, Delfzijl, Den Haag, 

Den Helder, Heerhugowaard, IJmond, Moerdijk, Scheldemond en Waalwijk, terwijl het korps 
Lemmer het programma gedeeltelijk heeft gevolgd, Ook waren er kadetten uit Canada, de 
Verenigde Staten, Groot Brittannië en Hong Kong. Er kwamen negen korpsschepen en 
ook het voormalig koninklijk jacht ‘Piet Hein’ was weer aanwezig. 

 
Programma Het programma van het zomerkamp is door de deelnemende korpsen zelf opgesteld, 

georganiseerd en uitgevoerd onder leiding van het aangewezen schip van de wacht. 
 Zaterdag 12 juli 
 De zaterdag stond in het teken van de opbouw van het kamp. Tegen 15.00 uur lagen alle 

schepen afgemeerd, alleen de Roermond kon vanwege de harde wind de reis niet maken. 
Het avondprogramma bestond uit een kennismakingsspel, met nieuwe elementen, waarbij 
de kadetten van de verschillende korpsen gemengd werden om elkaar te leren kenen. 
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Zondag 13 juli 
Zondag was een echte zeildag waarbij door de harde wind veel van de sloepbemanningen 
werd gevraagd. Het avondprogramma bestond uit het bekende spel Langendoen en het 
nieuwe Van Deldenspel (nautische behendigheidsspelen). 
Maandag 14 juli 
Voor de vletten en sloepen was een trektocht naar het eiland Hooft voor Muiden met op 
de heenreis een zeilwedstrijd. De trektocht is een hoogtepunt voor de kadetten, terwijl de 
onderofficieren daar wel eens anders over denken. Er werd overnachten in de sloepen of 
in een geïmproviseerd nachtverblijf aan de wal. 
Dinsdag 15 juli 
In de loop van de middag kwamen de sloepen terug van de trektocht waarbij de terugreis 
aantrekkelijk werd gemaakt door onder meer een man-over-boordoefening. 
Woensdag 16 juli 
Tijdens de relatiedag konden de gasten eerst de korpsschepen bekijken, van die mogelijkheid 
maakten ook de buitenlandse kadetten gebruik. Na de lunch, verzorgd door het ZKK 
Heerhugowaard, konden de gasten aan boord van korpsschepen varen en toonden de 
kadetten hoe zij met de vletten en sloepen zeilen. Het avondprogramma bestond uit de 
traditionele doop van een ieder, die voor de eerste maal deelnam aan het zomerkamp. 
Vooral voor de jongste kadetten spannend maar daarna ben je ook echt kadet. 
Donderdag 17 juli 
Een echte nautische dag. Een wedstrijd waarbij een zeilvlet werd opgebouwd met onderdelen, 
die varend op verschillende plaatsen moesten worden opgehaald. ‘s Avonds het tweede 
deel van het plan Langendoen. 
Vrijdag 18 juli 
Op de slotdag de traditionele roeiwedstrijden met de WR 1-sloepen. Aan het einde van de 
middag is tijdens het eindbaksgewijs het zomerkamp gesloten. In de avond is een BBQ 
voor alle deelnemers georganiseerd gevolgd door een gezellige afsluiting. 
Zaterdag 19 juli 
Op zaterdag zijn de schepen weer vertrokken naar hun thuishavens. 
 
De Koninklijke Marine heeft ook dit jaar een grote bijdrage geleverd aan het zomerkamp. Ondersteuning 
Deze bijdrage bestond uit WR-1 sloepen en twee 'Walletjes' sleepboten en het beschikbaar 
stellen van bruikleengoederen. Ook dit jaar zetten marinemensen zich op vrijwillige basis 
in als bemanning voor diverse vaartuigen en voor algemene ondersteuning en leverde zo 
een onmisbare bijdrage aan het succes van het zomerkamp. 
Ook hebben vele andere sponsoren en instanties, waaronder de gemeente Lelystad, een 
bijdrage geleverd aan het slagen van het zomerkamp. 
 
 
10 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. 
Bij de vergelijking met de voorgaande jaren dient bedacht te worden dat met ingang van 
2007 het begrip korpssterkte is beperkt. 
.
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 2004 2005 2006 2007 2008 
    excl.instr. excl.instr. 
Korpssterkte 31 december *) 678 639 626 538 526 
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 26 18 21 17 12 
 3,8% 2,8% 3,4% 3,2% 2,3% 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 42 36 36 28 38 
 6,2% 5,6% 5,8% 5,2% 7,2% 
Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep  28 54 44 54 
  4,9% 8,6% 8,2% 10,3% 
Actief ZKKNL en in maritieme opleiding 71 75 73 73 74 
 10,5% 11,7% 11,7% 13,6% 14,1% 
Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 139 157 184 162 178 
 20,5% 24,6% 29,4% 30,1% 33,8% 

*) 2004 – 2006 is de korpssterkte inclusief instructeurs, m.i.v. 2007 tellen instructeurs niet meer mee. 
 
2008: Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep: binnenvaart 11; ander varend beroep 12; ander 
nautisch beroep.31. 
 

 In het volgende overzicht staat hoeveel leden, gesplitst naar categorie, binnen de plaatselijke 
organisaties in de nautische sector werkzaam zijn of daarvoor een opleiding volgen. 

 
 bestuurs-

leden 
instructeurs andere 

vrijwilligers  
korps-
leiding 

overige 
korpsleden 

totaal 

Sterkte 31 december 2008 82 26 32 136 390 666 
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 4 2 2 6 6 20 
Actief ZKKNL en bij koopvaardij  3  20 18 41 
Actief ZKKNL en bij binnenvaart  1  3 8 12 
Actief ZKKNL en in ander varend beroep 1  1 10 2 14 
Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 5 6 4 21 10 46 
Actief ZKKNL en in maritieme opleiding     74 74 
Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 10 12 7 60 118 207 
 
 De doelstelling van het Zeekadetkorps is ‘het voorbereiden van de jeugd op een maritieme 

beroepskeuze’. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel leden, jonger dan 24 jaar, in de loop 
van het jaar een nautisch beroep hebben gekozen of een nautische opleiding zijn begonnen. 

 
Beroepskeuze 2006 2007 2008 
Naar Koninklijke Marine 9 3 3 
Naar koopvaardij *    23 6 8 
Naar binnenvaart 9 7 3 
Naar ander varend beroep 1 - 1 
Naar ander nautisch beroep 3 3 3 
Naar nautische HBO-opleiding 6 2 7 
Naar nautische MBO-opleiding 17 17 15 
Totaal Maritiem 68 38 40 

*) het is niet uitgesloten dat dit getal te hoog is; dit moet worden beschouwd als een ‘kinderziekte’ van 
de nieuwe opgave. 
 

 In de eerste helft van 2008 is in het kader van een afstudeeropdracht door Marjon Ribbers, 
student Personeel & Arbeid aan de Hogeschool Inholland een onderzoek uitgevoerd naar 
de motivatie van de jeugdleden, die voor de nautische sector kiezen, en de resultaten die 
zij daar bereiken. Dit onderzoek naar de ‘meerwaarde’ is zowel bij de zeekadetkorpsen 
als bij de maritieme opleidingsinstituten en organisaties in de nautische sector uitgevoerd. 
De interessante conclusies en aanbevelingen worden door de werkgroep, die zich bezig 
houdt met de organisatie van het Zeekadetkorps Nederland, meegenomen. 
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11 Conclusie 
 
Ook in het verslagjaar 2008 is gebleken dat het Zeekadetkorps Nederland een gezonde Algemeen 
organisatie is. Wij bevinden ons nog onveranderd in redelijk rustig vaarwater, hoewel een 
lichte tegenstroom merkbaar is. Opnieuw heeft het hoofdbestuur met beperkingen te kampen 
gehad. Daarbij speelt dat sommige leden door drukke beroepswerkzaamheden beperkt 
worden in de tijd die zij voor het zeekadetkorps beschikbaar kunnen stellen. De technische 
toestand van de korpsschepen blijft onveranderd veel aandacht vergen, die het dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers gelukkig kan krijgen. Opnieuw kan het zomerkamp als een 
geslaagd hoogtepunt worden aangemerkt. De internationale uitwisselingen blijven bijzonder 
gewaardeerd. Bij de activiteiten blijkt telkens dat de sfeer binnen de afzonderlijke korpsen 
en tussen de korpsen onderling bijzonder goed is. Ook de samenwerking tussen korpsen, 
die vooral bij evenementen voorkomt, getuigt daarvan. 
 
De financiën van het Zeekadetkorps Nederland zijn gezond, toch blijft bijzondere aandacht Financieel 
geboden. Belangrijke inkomensbronnen blijven de financiële ondersteuning van het 
Ministerie van Defensie (voorheen van de Koninklijke Marine) en van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders. Daarnaast is van groot belang de materiële onder-
steuning van de Koninklijke Marine en van het Marinebedrijf. In de huidige financiële 
verhoudingen ligt een grote verantwoordelijkheid bij de plaatselijke korpsen. Om de 
financiering ook in de toekomst zeker te stellen blijft een gemeenschappelijke aanpak om 
zowel landelijk als plaatselijk meer sponsoren te werven noodzakelijk. De technische 
eisen, die aan de schepen moeten worden gesteld, veroorzaken bovendien een toenemende 
vraag naar geldmiddelen. Voor de landelijke activiteiten is naast de bestaande inkomens-
bronnen een nieuwe langlopende financiële ondersteuning onontbeerlijk. 
 
Het aantal jeugdleden blijft nagenoeg stabiel. In de opbouw van de korpsen is de verhouding Ledental 
tussen leiding en jeugdleden iets gewijzigd door de geringe terugval in het aantal jeugd-
ledental. In drie korpsen zijn ketelbinkies. Het aantrekken van deze jongste categorie is 
belangrijk voor de aanwas van leden. 
 
Uit de cijfers mag worden opgemaakt dat het Zeekadetkorps Nederland zijn beoogde Doelstelling 
doelstelling waarmaakt. De uitstroom van leden, die voor een maritiem beroep kiezen, is 
stabiel op ca 30%. Ook de grote groep jeugdleden, die aan een nautische opleiding beginnen 
of in een nautisch beroep aan de slag gaan zonder het korps te verlaten, lijkt stabiel. 
 
Alle korpsen hebben de beschikking over een passend onderkomen, hoewel enkele korpsen Materieel 
naar een ander korpsschip op zoek zijn. Voor het goed functioneren van de korpsen is het 
van groot belang dat de korpsschepen kunnen varen. Dit was – nog steeds – niet bij alle 
korpsen het geval. Enkele korpsschepen vergen extra aandacht. Vijf schepen, die het 
Zeekadetkorps Nederland in eigendom had, zijn aan de plaatselijke korpsen overgedragen. 
De mogelijke overdacht van zes schepen is in voorbereiding. De gevolgen van de technische 
eisen, die door de invoering van een nieuwe Binnenvaartwet voor de korpsschepen van 
kracht worden, konden nog steeds niet volledig in beeld worden gebracht. 
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BIJLAGEN 
 
 
LEDENREGISTER 
 
Gewone leden. 
Stichting Zeekadetkorps Gouda Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen 
Stichting Zeekadetkorps Maassluis Stichting Zeekadetkorps Alkmaar 
Stichting Zeekadetkorps Amsterdam Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard 
Stichting Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis 
Stichting Zeekadetkorps Willem Ruys Stichting Zeekadetkorps Waalwijk 
Stichting Zeekadetkorps IJmond Stichting Zeekadetkorps Delfzijl 
Stichting Zeekadetkorps Lt.Adm. Prins Bernhard Stichting Zeekadetkorps Harlingen 
Stichting Zeekadetkorps Rotterdam Stichting Zeekadetkorps Moerdijk 
Stichting Zeekadetkorps Den Helder Stichting Zeekadetkorps Coevorden in liquidatie 
Stichting Zeekadetkorps Scheldemond Stichting Zeekadetkorps Lemmer 
 
Leden hoofdbestuur 
J.G.A. Brandt, SBN bd voorzitter L.W. Naudts lid tot 1 december 2008 
S.J. Brandsma secretaris / vicevoorzitter M.J.P. Verhulst lid tot 12 april 2008 
M. Blöte RA penningmeester drs. F.J. van Zeijl lid vanaf 12 april 2008 
H.M. Leeflang, KTZ lid 
 
Ereleden 
G.C. van Eijk  P.H. Boegborn 
 
ALGEMENE RAAD 
 
M.J.P. Verhulst voorzitter ZKK Gouda mw. I. van Buuren voorzitter ZKK Hellevoetsluis 
A. van Bedaf voorzitter ZKK Maassluis P. Keukenmeester voorzitter ZKK Waalwijk 
L.C.E. Warnies voorzitter ZKK Amsterdam H. Aardse voorzitter ZKK Delfzijl 
H. Eikenbroek voorzitter ZKK Schiedam H. Weever wnd. voorzitter ZKK Harlingen 
E.J. van Hamersveld voorzitter ZKK Arnhem R.P.M.J. Rijppaert voorzitter ZKK Moerdijk 
H. Romeijn voorzitter ZKK IJmond mw. Y. Kool-Boeser voorzitter ZKK Coevorden 
J.H.T. Meijer voorzitter ZKK Den Haag K.H. Rozendal  voorzitter ZKK Lemmer 
R.J. Hagman voorzitter ZKK Rotterdam J.G.A. Brandt, SBN bd voorzitter hoofdbestuur 
W. Fossen voorzitter ZKK Den Helder S.J. Brandsma secretaris. hoofdbestuur 
T.M.E. Ekering voorzitter ZKK Scheldemond M. Blöte RA penningmeester hoofdbestuur 
C.W. Tempelaars, KTZ bd voorzitter ZKK Vlaardingen H.M. Leeflang, KTZ lid hoofdbestuur 
G.J. Hoogland voorzitter ZKK Alkmaar F. van Zeijl lid hoofdbestuur 
W.H. Voermans voorzitter ZKK Heerhugowaard  
 
ONDERSCHEIDINGEN 
 
Zilveren Koggeschip  toekenning 
Dr. A. Scheygrond Gouda 05-10-84 C. de Man Vlaardingen 20-09-93 
W.C. Lemaire Voorschoten 05-10-84 F.J. Bergvelt Schiedam 20-09-93 
J. Warbout Maassluis 05-10-84 J.A. de Jong Amsterdam 20-09-93 
C. Jansen Dordrecht 05-10-84 M. van den Heuvel Vlissingen 15-12-93 
P.P. Mulder Den Haag 05-10-84 P.H. Boegborn Leersum 23-02-94 
C.D. de Jong Nadrin, België 05-10-84 J. Loosman Den Helder 01-06-96 
Th. Schram-Verhoef Den Haag 05-10-84 P.J. Huisman Rotterdam 01-06-96 
L. van Steveninck Vlaardingen 05-10-84 N. Hartman Vlaardingen 01-06-96 
M. Kool Oegstgeest 23-10-85 P.J.T. Gruijters  01-06-96 
P.J. van der Giessen Krimpen a/d IJssel 23-10-85 J.W.H. Veltman Waalwijk 01-09-99 
J.H. Baron Mackay Den Haag 23-10-85 G.K. Brouwer  15-04-00 
H.C. Bras Giessenburg 23-10-85 T. Sabel Schiedam 15-04-00 
H.D. Buist Den Helder 04-07-86 P.H. Raaijmakers Tilburg 15-04-00 
D.T. Vis Middelburg 06-03-87 J.J. Roelen Waalwijk 15-04-00 
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A. Maquelin Vlissingen 06-03-87 Mr. W. Hekman Heilig Land-Stichting 07-04-01 
A.T.J. Nobel Gouda 06-03-87 J. Roos Hellevoetsluis 07-04-01 
M.A. Busker Krimpen a/d IJssel 06-03-87 R.E. Kok Amsterdam 07-04-01 
P.G.A. Ouwenbroek Rozenburg 29-03-88 G.W. den Hartog Velp 07-04-01 
Mr.Dr. D. Knijff Den Haag 14-06-88 A. van Beek Den Helder 10-04-02 
J. Venstra Keerbergen, België 28-09-88 H.A.R. Barendrecht Vlaardingen 30-04-02 
J. Sprong Hellevoetsluis 04-10-88 D. van der Meer Alkmaar 21-09-02 
G.C. van Eijk Gouda 10-11-90 F.E. Stillebroer Waalwijk 07-07-03 
M. Witkamp Reeuwijk 02-10-91 W.M. van den Berg Hellevoetsluis 17-04-04 
P.S. de Nijs Vlaardingen 04-02-92 C.W. Tempelaars Maassluis 01-10-05 
D.L. Glasz Arnhem 30-07-92 J.H. van Loo Heerhugowaard 01-10-05 
A. van der Veer IJmuiden 30-07-92 W.J. Kramer Schagen 08-04-06 
E.J.T. Mulder Den Haag 02-08-92 E.A. Aaldijk Vlaardingen 21-04-07 
G.G. Armstrong Ottawa, Canada 20-09-93 L.B. Langendoen Den Helder 18-07-07 
W.P. Spuybroek Hoogvliet 20-09-93 G.J. Hoogland De Woude 27-10-07 
 
Zilveren Jakobsstaf  toekenning 
R. Martens Purmerend 20-11-04 A. van der Plas IJmuiden 21-06-08 
D. van Delden Heerhugowaard 23-12-05 A.J. van Schaik IJmuiden 21-06-08 
S.E.W.A. Veltman Waalwijk 01-07-06 J. Bosma Lemmer 13-09-08 
R. Aaldijk Vlaardingen 31-03-07 J. Sprong Hoorn 01-11-08 
D. van den Ham Hoek van Holland 31-03-07 H.H. deBoer Alkmaar 20-12-08 
P. Bakker Hellevoetsluis 18-07-07 F.L.H. Hof Alkmaar 20-12-08 
E.A. Aaldijk Vlaardingen 19-01-08 
 
COMMANDANTEN 
 
ZKK Gouda ZKO1 H. Smit ZKK Vlaardingen ZKO1 R.J. Blom 
ZKK Maassluis ZKO1 W.J.A. Wassink ZKK Alkmaar ZKO1 G. de Bock 
ZKK Amsterdam ZKO1 A. van der Plas ZKK Heerhugowaard ZKO1 D. van Delden 
ZKK Schiedam ZKO1 C. Sloos ZKK Hellevoetsluis ZKO1 J.J. van Tussenbroek 
ZKK Arnhem ZKO1 A.J. Scheers ZKK Waalwijk ZKO1 T.J.F. Gijsman 
ZKK IJmond ZKO3 mw. M. Bes (wnd) ZKK Delfzijl ZKO1 W.G. Cijs 
ZKK Den Haag ZKO1 K.S. Faber ZKK Harlingen ZKO1 A.W. Taekema 
ZKK Rotterdam ZKO1 J.S. Heutink ZKK Moerdijk ZKO2 T. Broekmeulen (wnd) 
ZKK Den Helder ZKO1 J. Loosman ZKK Lemmer ZKO1 J.H. van Leuveren 
ZKK Scheldemond ZKO1 H.P. Heij 
 
VAARTUIGEN 
 naam schip type schip 
ZKK Gouda Freyr patrouillevaartuig ZKK Scheldemond Zaandam betonningsvaartuig 
ZKK Maassluis Rigel loodsvaartuig ZKK Vlaardingen Assam II binnenvaartschip 
ZKK Amsterdam Schuiling ondiepwatermijnenv. ZKK Alkmaar Bulgia patrouillevaartuig 
ZKK Schiedam Spica betonningsvaartuig ZKK Heerhugowaard Abel Tasman binnenvaartschip 
 Van Versendaal ondiepwatermijnenv. ZKK Hellevoetsluis Zeefakkel RIV 
ZKK Arnhem Pax binnenvaartschip ZKK Waalwijk Aquarius binnenvaartschip 
ZKK IJmond Willem Beukelsz. visserijonderzoek ZKK Delfzijl Naarden mijnenveger 
ZKK Den Haag Enterprise binnenvaartschip ZKK Harlingen Sittard mijnenveger 
ZKK Rotterdam Betelgeuze loodsvaartuig ZKK Moerdijk Pontresina binnenvaartschip 
ZKK Den Helder Ondina binnenvaartschip ZKK Lemmer Roermond mijnenveger 
 Lacomblé ondiepwatermijnenv. 
 
GEGEVENS VERENIGING 
 
Vereniging Zeekadetkorps Nederland 
Statutaire zetel ‘s-Gravenhage 
Secretariaat Bildtstraat 20, 8861 SN Harlingen. 
Girorekening 161746, bankrekening 62.97.70.611 
Kamer van Koophandel Den Haag 40409453
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JAARREKENING 2008 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2008 
 
 
 
 31-12-2008 31-12-2007 
   EUR EUR 
     
Vaste activa     
Schepen en overig materieel –  –  
Leningen aan korpsen 16.753  17.753  
  16.753  17.753 
     
Vlottende activa     
Voorraden 7.345  7.408  
Rekening-courant korpsen 23.858  17.290  
Overlopende activa 17.430  17.613  
  48.633  42.311 
     
Liquide middelen  77.922  68.973 
     
Totaal activa  143.308  129.037 
     
     
Vermogen  94.918  94.944 
     
Kortlopende schulden     
Crediteuren 177  177  
Overige schulden 48.213  33.916  
  48.390  34.093 
     
Totaal passiva  143.308  129.037 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2008 
 
 
 2008 2007 Begroting 
   2008 
 EUR EUR EUR 
    
Subsidies 35.628 35.500 36.000 
Contributies 5.590 4.400 4.800 
Interest 459 582 400 
Sponsorbijdragen en diverse baten 5.743 1.000 5.500 
Totaal baten 47.420 41.482 46.700 
    
Onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen 8.791 8.000 6.000 
Opleiding 10.039 14.242 11.200 
Onderzoek ondersteuning en juridische kosten  – – 4.000 
Verzekeringpremies 2.129 1.593 2.000 
Excursies internationale contacten 6.599 4.456 5.000 
Secretariaat en bestuurskosten 2.856 4.015 5.500 
Zomerkamp 4.932 424 2.500 
Abonnementen/contributies 1.222 2.268 2.000 
Public relations 3.358 616 2.000 
IT kosten 20 5.070 7.500 
Kosten jubilea 7.500 – – 
Totaal lasten 47.446 40.684 47.700 
    
Saldo -26 798 -1.000 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2008 
 
Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 
 
BALANS 
 
Algemeen 
Voor zover in deze toelichting niet anders is vermeld, heeft de waardering van activa en passiva op 
nominale waarde plaatsgevonden. Hierop wordt in mindering gebracht een voorziening inzake 
lagere marktwaarde. 
 
Vaste activa 
De schepen en reserveonderdelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of lagere gebruiks- of 
opbrengstwaarde. Hierop worden in mindering gebracht de tijdsevenredige afschrijvingen. In 2005 is besloten 
de schepen volledig af te schrijven. 
Om niet verkregen activa worden niet geactiveerd. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 
 
Vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden 
Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen en hebben een looptijd korter dan een jaar. Voor dubieuze 
vorderingen wordt een voorziening getroffen. 
 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
In de rekening van baten en lasten worden verantwoord de baten en lasten, die aan de verslagperiode zijn toe 
te rekenen. 
 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 
 
Schepen en overig materieel 
 
De stand van de schepen en overig materieel is als volgt: 
 Schepen Reserve- Totaal 
  onderdelen  

  kustmijnen  

  vegers  
 EUR EUR EUR 

Stand per 31 december 2008    
Aanschafwaarde 30.544 22.689 53.233 
Cumulatieve afschrijving -30.544 -22.689 -53.233 
 – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

De samenstelling van de van de schepen is (ongewijzigd) als volgt: 
 
 EUR 

Enterprise 9.529 
Pax - 
Pontresina 21.015 
Sittard - 
Schuiling - 
Van Versendaal  
 30.544 
 
Schepen en overige materieel zijn aan de korpsen in bruikleen gegeven. 
 
Leningen aan korpsen 
 
Het verloop van de (renteloze) leningen aan korpsen is als volgt: 
 EUR 

Stand per 31 december 2007 17.753 
Aflossingen -1.000 
Stand per 31 december 2008 16.753 
 
In leningen aan korpsen is met name de lening aan het ZKK Coevorden begrepen. Het ZKK Coevorden heeft 
zijn activiteiten beëindigd. Terugbetaling van de openstaande lening zal plaatsvinden uit de opbrengst van de 
verkoop van het korpsschip. 
 
Voorraden 
 
Het verloop van de voorraden is als volgt: 
 EUR 

Stand per 31 december 2007 7.408 
Aankopen 1.218 
Verkopen -1.281 
Stand per 31 december 2008 7.345 
 
Rekening-courant vorderingen op korpsen 
 

De samenstelling is als volgt: 
 31-12-2008 31-12-2007 
 EUR EUR 
ZKK Heerhugowaard – 4.227 
ZKK Schiedam 4.430 3.787 
ZKK Arnhem 2.906 1.572 
ZKK Den Haag 1.071 – 
ZKK IJmuiden 171 – 
ZKK Maassluis 2.105 2.020 
ZKK Amsterdam 2.042 955 
ZKK Hellevoetsluis 355 1.481 
ZKK Waalwijk 300 123 
ZKK Moerdijk 1.604 1.144 
ZKK Alkmaar  45 292 
ZKK Lemmer 3.282 2.057 
ZKK Den Helder 2.101 1.130 
Transporteren 20.412 18.788 
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 31-12-2008 31-12-2007 
 EUR EUR 
Transport 20.412 18.788 
ZKK Delfzijl 1.035 – 
ZKK Rotterdam  735 392 
ZKK Vlaardingen 11 3 
ZKK Coevorden 1.442 854 
ZKK Harlingen – – 
ZKK Gouda 2.204 1.193 
ZKK Scheldemond 2.019 60 
Totaal R/C korpsen 27.858 21.290 
Reservering R/C korpsen -4.000 -4.000 
Stand per 31 december 2008 23.858 17.290 
 
Standen rekening-courant zijn bijgewerkt tot en met 2 maart 2009. Ontvangsten tussen 1 januari en 2 maart 
2009 zijn opgenomen onder de overlopende activa. 
Verrekening van het rekening-courantsaldo met het ZKK Coevorden zal plaatsvinden na verkoop van het 
korpsschip (zie onder leningen). 
 
Overlopende activa 
 
De samenstelling van de overlopende activa is als volgt: 
 31-12-2008 31-12-2007 
 EUR EUR 
Lopende interest 484 382 
Nog te ontvangen subsidie en sponsorbijdragen 3.500 15.500 
Afrekening voorschot zomerkamp 2007 – 1.621 
Overlopende activa inzake R/C betaling van korpsen 13.315 – 
Overig nog te ontvangen bedragen 131 110 
 17.430 17.613 
 
Liquide middelen 
 
De samenstelling is als volgt: 
 31-12-2008 31-12-2007 
 EUR EUR 
ABN-AMRO rekening-courant 93 14.680 
ABN-AMRO kapitaalmarktindexrekening 7.188 30.163 
Postbank rekening-courant 55.172 17.049 
Postbank kapitaalrekening 15.469 7.081 
 77.922 68.973 
 
Vermogen 
 
Het verloop van het vermogen in 2008 is als volgt: 
 EUR 
Stand per 31 december 2007 94.944 
Resultaat 2008 -26 
Stand per 31 december 2008 94.918 
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Overige schulden 
 
De samenstelling is als volgt: 

 31-12-2008 31-12-2007 
 EUR EUR 
Ontwikkelingskosten cursussen en trainingen 14.000 14.000 
Veiligheidsmiddelen en onderhoudskosten 10.000 10.000 
Reservering voor jubilea 2010 en 2015 10.000 – 
Overig te betalen kosten 7.866 9.916 
Te betalen inzake kleding, uitmonstering en vlaggen 6.347 – 
 48.213 33.916 
 
 
 
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2008 
 
Subsidies 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 
 EUR EUR 
Ministerie van Defensie  20.000 20.000 
Kon. Ver. Ned. Reders 15.628 15.500 
 35.628 35.500 
 
Contributies 
 
De contributies betreffen de door het ZKK NL op basis van ledental doorberekende contributie aan de 
korpsen. Vanaf 2008 is daarin begrepen de collectieve ongevallenverzekering. 
 
Interest 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 
 EUR EUR 
ABN-AMRO 153 163 
Postbank 306 419 
 459 582 
 
Sponsorbijdragen en diverse baten 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 
 EUR EUR 
Sponsorbijdrage Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds  2.500 – 
Sponsorbijdrage SOOW Opleidingen Waterbouw 1.000 – 
Individuele schenking 1.946 1.000 
Overige baten 297 – 
 5.743 1.000 
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Onderhoud schepen en incidentele bijdagen korpsen 
 
De samenstelling is als volgt: 
 
 2008 2007 
 EUR EUR 
Kosten inzake de Schuiling  1.200 – 
Mutaties in reservering voor leningen korpsen en R/C korpsen 7.569 8.000 
Overige 1.691 – 
 8.791 8.000 
 
Opleiding 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 
 EUR EUR 
CWO diploma’s  274 – 
Opleiding tot officieren – 6.563 
Opleiding tot onderofficieren 9.765 10.679 
Afboeking reservering cursuskosten – -3.000 
 10.039 14.242 
 
Verzekeringspremies 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 
 EUR EUR 
Betaalde verzekeringspremies 22.824 22.640 
Doorberekend aan korpsen -20.695 -21.047 
 2.129 1.593 
 
Excursies en internationale contacten 
 
Betreft uitsluitend kosten van uitwisseling, inclusief kosten ILO’s en bijwonen ISCA-conferentie. 
 
Abonnementen/ contributie 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 
 EUR EUR 
Contributie KNWV 1.222 2.268 
 1.222 2.268 
 
 
Public relations 
 
De samenstelling is als volgt: 
 2008 2007 

 EUR EUR 
Folder en ontwerpkosten 2.620 - 
Reis- en verblijfskosten commissie 446 405 
Overige kosten 292 211 
 3.358 616 
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BEGROTING OVER HET BOEKJAAR 2009 

 
 
 2009 
 EUR 
  
Subsidies 36.000 
Projectsubsidies 5.000 
Contributies 5.600 
Intrest 500 
Diverse baten 500 
Totaal baten 47.600 
  
Bijzonder onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen 8.000 
Opleidingen 10.000 
Onderzoek ondersteuning en juridische kosten  2.000 
Verzekeringspremies 2.000 
Excursies internationale contacten 5.000 
Secretariaat en bestuurskosten 5.000 
Zomerkamp 4.000 
Abonnementen/contributies 2.000 
Public relations 2.500 
IT en administratiekosten 5.000 
Jubilea 2010 en 2015 2.500 
Totaal lasten 48.000 
  
Saldo -400 
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DISTRIBUTIE 
 
Extern 
Ministerie van Defensie 
- BS/AL/HDP/stafafd Regie en Control, MPC 58B, Pb 20701, 2500 ES Den Haag 1 1) 
- BS/AL/CDS/DAOG/P&C, MPC 58B, Pb 20701, 2500 ES Den Haag 1 
Koninklijke Marine 
- C-ZSK voor deze Comité Stichtingen en Verenigingen CZSK, Pb 10000, 1780 CA Den Helder 1 
- CZSK/Directiecontroller P&C, Pb 10000, 1780 CA Den Helder 1 
- CZSK/P-DOST, Pb 10000, 1780 CA Den Helder 1 
- CDC/DPD/PAS, gebouw 28, Pb 2630, 1000 CP Amsterdam 1 
- CDC/DPD/MK, gebouw 28, Pb 2630, 1000 CP Amsterdam 1 
- CDC/DPD/DC PV/COMM GROEP/PV KM/CDO PV KM, gebouw 28, 1000 CP Amsterdam 1 
Defensie Materieel Organisatie 
- DMO Zee, Pb 20702, 2500 ES Den Haag 1 
- ADMB, Pb 10000, 1780 CA Den Helder 5 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Transport en Luchtvaart, Maritiem Transport, Pb 20901, 
         2500 EX Den Haag 1 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Pb 2442, 3000 CK Rotterdam 1 1) 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw, Pb 474, 2800 AL Gouda 1 
Stichting Vereeniging Prins Hendrik, Sleedoornweg 2A, 1871 TG Schoorl 1 
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Schippersgracht 9, 1011 TS A’dam 1 
Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Vloot, Wassenaarsweweg 2C, 2596 CH Den Haag 1 
Dorus Rijkers Fonds, Deukelveld 4, 1963 SP  Heemskerk 1 
Nationaal Instituut voor Scheepsbouw en Scheepvaart, Leuvenhaven 1, 3011 EA Rotterdam 1 
Stichting Nederland Maritiem Land, Pb 30145, 3001 DC Rotterdam 1 
Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Pb 23133, 3001 KC Rotterdam 1 
Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken, Pb 474, 2800 AL Gouda 1 
Belastingdienst, Registratie en Successie, Pb 90116, 5200 MA ’s-Hertogenbosch 1 
 
Intern 
Leden hoofdbestuur 5 
Plaatselijke besturen 20 
Adviseur hoofdbestuur 1 
Korpsaalmoezenier 1 
Archief 1 
Secretariaat 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Met verslag vaststelling jaarrekening. 
 
 

 


