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Voorwoord
In het jaar 2013 heeft het Zeekadetkorps Nederland weer hard aan haar doelstelling
‘Wijst de jeugd de weg naar zee’ gewerkt. Er is sedert 2010 een stijgende lijn te zien
van het aantal kadetten dat voor een maritiem beroep kiest. Ook is het aantal jeugdleden
tot 17 jaar gegroeid, dit terwijl het algemene beeld is dat het ledental van (jeugd-)
verenigingen terugloopt. De zeekadetkorpsen blijken voor jongeren aantrekkelijk.
In een door het Zeekadetkorps georganiseerde kaderdag hebben de leidinggevenden
van de korpsen – van schipper tot commandant – op een groot aantal gebieden ervaringen
en ideeën kunnen uitwisselen. Er werd gediscussieerd over: (nieuwbouw) korpsschip,
activiteiten voor jonge kadetten, activiteiten voor oudere kadetten, samenwerking met
scouting, eenheid & samenwerking, opleidingen, public relations, uitstraling van het korps, doelstelling van
het korps, internationale uitwisselingen, persoonlijke veiligheid en veiligheid aan boord, logistieke dienst en
het jubileum in 2015. De uitkomst van de levendige discussies wordt uitgewerkt en zal in 2014 tot concrete
acties leiden. Hiermee hoopt het Zeekadetkorps op een aantal gebieden een stap vooruit te maken.
Helaas is met ingang van het jaar 2013 de helft van de subsidie aan het Zeekadetkorps Nederland
weggevallen. Deze terugval in inkomen kon uitsluitend worden opgevangen door enkele grote activiteiten
stop te zetten: de kaderopleidingen en de uitgaande uitwisselingsreizen. Gelukkig heeft de Stichting
‘Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst’, de Vereeniging ‘De Prins Hendrik Stichting’
en de Directie der Oostersche Handel en Reederijen een eenmalige subsidie verleend voor het in eigen beheer
overnemen van de kaderopleidingen. Hierdoor heeft in 2013 toch een onderofficiersopleiding kunnen
plaatsvinden. Tegen het eind van het verslagjaar werden wij volslagen verrast met een ruime eenmalige
subsidie van de Stichting Maritiem Centrum dat de activiteiten heeft gestopt. Het hoofdbestuur zal de
algemene raad voorstellen ook dit bedrag voor de continuering van de kaderopleidingen aan te wenden.
Voor de kadetten zijn in 2013 vele activiteiten georganiseerd. Buiten allerlei plaatselijke activiteiten
heeft het Zeekadetkorps met een aantal korpsen deelgenomen aan de Wereldhavendagen in Rotterdam.
Hierbij hebben de zeekadetten onder andere een bijdrage geleverd aan het verzorgen van het scholenprogramma
door het organiseren van een aantal nautische spellen. Ook is dit jaar het zomerkamp weer druk bezocht
geweest door de korpsen. De haven van Middelharnis was dit jaar de thuishaven en de kadetten hebben
genoten van het zeilen op het Haringvliet en de diverse avondspellen op het haventerrein. Ook de inmiddels
traditionele roeiwedstrijden in Heerhugowaard en de zeilwedstrijden op de Foppenplas bij Vlaardingen
waren goed bezocht door de zeekadetten.
Het is altijd goed om stil te staan bij de enorme inzet die onze vrijwilligers vaak elke week – soms
zelfs meerdere dagen per week – tonen aan het zeekadetkorps. Het is daarom ook met veel genoegen en trots
dat wij dit jaar een drietal Zilveren Jacobsstaven hebben uitgereikt. De Zilveren Jacobstaf is een onderscheiding
voor vrijwilligers die grote verdiensten hebben getoond voor een lokaal korps. Maar ook alle andere vrijwilligers
verdienen veel lof voor hun inzet!
Helaas is op 3 februari een van onze ex-voorzitters en erelid de heer Peter Boegborn overleden. De
heer Boegborn is van onschatbare waarde geweest voor het Zeekadetkorps. Als hoofdbestuurslid en tweemaal
als voorzitter heeft hij belangrijke vernieuwingen doorgevoerd binnen het Zeekadetkorps. Vooral bij het
ontwikkelen van de kaderopleidingen heeft hij een grote rol gespeeld. Verder heeft hij zich meerdermalen
ingezet voor internationale uitwisselingen en vermeldenswaardig zijn de inspanningen die hij in 2012 nog
heeft getroost om een Zeekadetkorps in Indonesië te helpen oprichten.
Het Zeekadetkorps Nederland kijkt terug op een succesvol 2013 en gaat met vertrouwen 2014 tegemoet.
H.M. Leeflang, ktz bd.
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland.
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Vereniging

Algemeen

Het Zeekadetkorps Nederland is een vereniging waarbij plaatselijke stichtingen, die een
zeekadetkorps in stand houden, zijn aangesloten. Deze organisatievorm is historisch gegroeid.
In dit organisatiemodel 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.
In gesprekken, die leden van het hoofdbestuur met besturen en korpsleidingen voeren,
komt de problematiek van de organisatievorm regelmatig vanuit de plaatselijke organisaties
naar voren. Daarbij wordt de vraag gesteld of de stichtingsvorm in de huidige maatschappelijke verhoudingen nog wel juist is voor de plaatselijke organisaties. Ook de
feitelijke verhoudingen wijken nogal eens af van de formele verhoudingen. Vooralsnog
heeft het hoofdbestuur geen aanleiding gezien na de meningsvorming in 2011 dit onderwerp
opnieuw in een brede discussie te brengen.

Plaatselijke
organisaties

Tot de plaatselijke organisaties behoren verschillende groepen personen. De hoofdlijnen
van de structuur van de plaatselijke korpsen behelzen onder meer:
a. de plaatselijke organisatie bestaat uit: het bestuur, het korps 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 bootsman zijn uitsluitend voor jeugdleden bestemd.
Deze hoofdlijnen bevatten geen minimumleeftijd voor de korpsleiding. Bij een normale
loop door de rangen ligt de leeftijd waarop de rang van schipper kan worden bereikt
boven 18 jaar.
Bij het vaststellen van de sterkte wordt uitgegaan van zowel het korps als de gehele
organisatie. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van de personele capaciteit, die
noodzakelijk is om de activiteiten te organiseren.

Korpsen

In het verslagjaar is het aantal korpsen niet gewijzigd. Er zijn thans 18 korpsen. Tijdens
het landelijk zomerkamp 2011 bleek
onder de jeugd op Urk veel belangstelling. Het idee om daar een
zeekadetkorps op te richten sloeg
aan. Reeds dat zelfde jaar zijn
contacten gelegd met het gemeentebestuur en verschillende organisaties.
Halverwege het verslagjaar lukte het
voldoende personen bereid te vinden
een bestuur te vormen. In de tweede
helft van het jaar hebben zij zich
breed georiënteerd, onder meer door
contacten met een zeekadetkorps en
deelname aan de algemene raad. In samenwerking met het hoofdbestuur werkt het bestuur
in oprichting aan de – ook formele – organisatorische aspecten. Daarna vindt de vorming
van een korpsleiding en de werving van jeugdleden plaats. Het in het beleidsplan 20132015 aangegeven doel lijkt hiermee bereikbaar.

Kader

Tot de korpsleiding worden gerekend alle functionarissen in de rang vanaf schipper. De
leiding mag maximaal 40% van de korpssterkte bedragen. Bij het bepalen van dit
maximum is er rekening mee gehouden dat bij veel korpsen varenden deel uit maken van
de leiding. Deze uitgangspunten worden nog in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
Bij ruim de helft van de korpsen vormt de korpsleiding tussen de 25 en 35% van de
korpssterkte, bij één korps ligt het percentage onder 20. Bij één korps met een zeer gering
ledental is sprake van een forse overschrijding van de maximum omvang van de korpsleiding.
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Wij stellen vast dat nieuwe officieren vaak zelf zeekadet zijn geweest of een varend
beroep hebben. Zij brengen veel ervaring mee. Dat veel kaderleden werkzaam zijn in de
nautische sector of dat zijn geweest is waardevol voor de aansluiting van de
zeekadetactiviteiten op de nautische praktijk. De schippers en opperschippers zijn, een
uitzondering daar gelaten, allen zelf zeekadet geweest.
De kwaliteit van de korpsleiding is van essentieel belang voor het functioneren van de
Zeekadetkorpsen als jeugdorganisaties. Die kwaliteit is hoog. Kwaliteitsbevordering vindt
plaats door begeleiding binnen de korpsen en door deelname aan landelijke kadercursussen.
Op 23 november vond in Harlingen
een landelijke kaderdag plaats. Voor
deze dag werd het gehele kader –
van schipper tot en met commandant
– van alle korpsen uitgenodigd. De
opkomst was ongeveer 80 personen,
dat is de helft van het kader. Als we
rekening houden met het aantal
korpsleden dat wegens werk – bij
voorbeeld varenden – niet aanwezig
kon zijn, dan mogen we die opkomst
bijzonder goed noemen. De kaderbijeenkomst begon na een inleiding
over de organisatie met gemeenschappelijke activiteiten. In de middag vonden in twee
sessies werkgroepen plaats. Daarin werd gediscussieerd over: (nieuwbouw) korpsschip,
activiteiten voor jonge kadetten, activiteiten voor oudere kadetten, samenwerking met
scouting, eenheid & samenwerking, opleidingen, public relations, uitstraling van het
korps, doelstelling van het korps, internationale uitwisselingen, persoonlijke veiligheid en
veiligheid aan boord, logistieke dienst en het jubileum in 2015. De uitkomst van de
levendige discussies wordt uitgewerkt. Dit zal begin 2014 tot concrete stappen leiden. In
het programma was veel ruimte voor informele persoonlijke contacten. Hier is ruimschoots
gebruik van gemaakt. De reacties van de deelnemers tijdens de dag en vooral na afloop
waren zeer enthousiast.
Voor het aanvullen van de besturen van de plaatselijke Zeekadetkorpsen wordt regelmatig Besturen en
een beroep gedaan op oud korpsleden, die direct aansluitend tot het bestuur toetreden of na overige
enige jaren bereid zijn zich weer voor het korps in te zetten. Volgens het beleidsplan 2013- vrijwilligers
2015 worden de besturen gestimuleerd om tenminste één korpslid in het bestuur op te
nemen. Aan het eind van het verslagjaar is deze combinatie in drie korpsen aanwezig. Dat
is een halvering ten opzichte van een jaar eerder. In twee gevallen is een gebrek aan
voldoende krachten om alle functies te bezetten aanleiding voor de combinatie. Aan het
einde van het verslagjaar tellen de plaatselijke organisaties 74 bestuursleden, waaronder
drie korpsleden. In de loop van het jaar vertrokken 13 bestuursleden en traden 14 nieuwe
toe. Bij twee korpsen bestaat het bestuur uit het minimumaantal bestuursleden van 3, bij
twee korpsen is het aantal slechts 2.
Voor het groot onderhoud van de schepen en voor aanvullende taken, zoals opleidingen,
kunnen de korpsen veelal een beroep doen op een groep vrijwilligers. Dat is een waardevolle
ondersteuning. Aan het eind van het verslagjaar waren 78 vrijwilligers bij 16 korpsen actief.
Het aantal vrijwilligers per korps verschilt sterk, van 1 tot 21. Er is geen relatie tussen het
aantal vrijwilligers en de grootte van het korps. Naast deze ‘vaste‘ vrijwilligers leveren ook
bij bijzondere activiteiten, zoals de kampen, vrijwilligers – soms ouders – een bijdrage.
De totale korpssterkte vertoont een licht positief beeld. De schommelingen per korps zijn Omvang
eigen aan een jeugdorganisatie. De in het beleidsplan 2013-2015 genoemde toename van de organisatie
gemiddelde korpsgrootte kon nog niet worden gerealiseerd. Het gemiddelde is nu gestegen
naar 27. De inspanningen tot groei hebben duidelijk resultaat. De teruggang in de afgelopen
jaren is vanaf 2010 tot stilstand gekomen en in 2013 omgebogen tot een toename.
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Het aantal leden in de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar is met 5% gegroeid. Dit terwijl het
algemene beeld is dat het ledental van (jeugd)verenigingen terugloopt. De zeekadetkorpsen
zijn voor jongeren aantrekkelijk.
Onderstaande tabel is een weergave van de sterkte per 31 december 2013.
korps:
korpsleiding en jeugdleden;
organisatie:
bestuur, korps en overige vrijwilligers.
sterkte per 31-12
korps
organisatie
30
38
42
51
22
29
23
33
28
32
27
34
14
16
23
32
25
31

Gouda
Maassluis
Amsterdam
Schiedam
Arnhem
IJmond
Den Haag
Rotterdam
Den Helder
Subtotaal korpsen
Landelijke organisatie
Totaal Zeekadetkorps Nederland

Vlaardingen
Alkmaar
Heerhugowaard
Hellevoetsluis
Waalwijk
Delfzijl
Harlingen
Moerdijk
Lemmer

sterkte per 31-12
korps
organisatie
23
27
45
53
24
29
27
40
20
27
18
28
53
80
21
27
22
31
487
638
7
645

Aan de in het beleidsplan genoemde actiepunten is verder gewerkt.
Aan het eind van het verslagjaar waren in zes korpsen ketelbinkies, dat is een afname van
één. Op het intranet is ruimte om ervaringen met dit project uit te wisselen. Een volgende
stap is het afstemmen van de (opleidings)programma’s voor deze jongste korpsleden.
Beide punten kwamen ook tijdens de landelijke kaderdag naar voren. De in het beleidsplan
2013-2015 genoemde activiteiten voor de jongsten bij landelijke wedstrijden zijn nog niet
mogelijk gebleken.
Intensief overleg met de KVNR heeft nog niet geleid tot de in het beleidsplan 2013-2015
geplande inschakeling van de Zeekadetkorpsen bij het project Zeebenen in de Klas.
Aan het vergroten van de bekendheid van het ZKKNL en zijn doelstellingen is permanent
gewerkt. Dit zijn steeds kleine stapjes, die bij voortduring moeten worden gezet.
De publicaties in de serie Van zeekadet tot … zijn actueel gehouden. Nieuw zijn de publicaties
Van zeekadet tot matroos operationele dienst en … tot leerling machinist hopperzuiger.
Deze uitbreiding is beperkter dan in het beleidsplan gepland. Wel zijn aan het eind van
het jaar publicaties in voorbereiding. De publicaties maken ook deel uit van de sponsormap.
Met plaatselijke korpsen is overleg over het plaatsen van plaatselijke activiteiten in een
nationale context zoals in het beleidsplan 2013-2015 voorzien. Op de website van het
ZKKNL is dit steeds duidelijker zichtbaar. Bij plaatselijke promotieactiviteiten begint dit
usance te worden. Vooral in het Rijnmondgebied, uitgebreid met Den Haag, zijn resultaten
hiervan aantoonbaar.
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Algemene raad

De algemene raad is in 2013 twee keer bijeengeweest. Het was nog niet mogelijk in de
voorjaarsvergadering de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2012 (tekstgedeelte en
jaarrekening) te behandelen. De jaarrekening ontbrak nog doordat bij de aansluiting op de
voorafgaande jaren knelpunten bleken.
Deze vergadering heeft vooral het karakter gehad van informatie-uitwisseling over lopende
ontwikkelingen. Verschillende ontwerpen hielden verband met de bezuinigingen bij de
overheid: niet meer mogen gebruiken van rode diesel; stopzetten van de kaderopleidingen.
Ook kwamen de contacten met de redersvereniging KVNR en met Scouting aan de orde.
Uitvoerig is stil gestaan bij de lijnen, die voor public relations zullen worden uitgezet:
o.a. kennismakingsdag; jubileum; handboek pr; papieren krant; wervingsstand; facebook.

In de najaarsvergadering werden veel organisatorische en administratieve zaken afgedaan. NajaarsAlle oude knelpunten in de financiële administratie waren in beeld gebracht en bijna vergadering
allemaal opgelost. Hierdoor konden de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2012 (tekst
en rekening) worden vastgesteld. De raad sprak over de benoemingsprocedure voor leden
van het hoofdbestuur, wijzing van de onderofficiersopleiding in verband met het wegvallen
van subsidie en aanpassing van het reglement roeiwedstrijden. De belangrijkste onderwerpen
waren gericht op de toekomst: activiteiten 2015, beleidsplan 2014-2016 en de vitaliteit
van korpsen. Het beleidsplan bevat geen grote veranderingen. Waardevol was de gedachtewisseling over de inspanningen, die een vrijwilligersorganisatie moet doen, om wettelijke
en maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden. De kwaliteit van de korpsen heeft
voortdurend de aandacht. Daarbij verleent het hoofdbestuur ‘ad hoc’ – zo nodig intensieve
– bijstand. Hiervoor wordt een structurele aanpak ontwikkeld.
De beide vergaderingen zijn gehouden in de ‘Van Braam Houckgeestkazerne’ te Doorn.
De catering werd bij de voorjaarsvergadering door ZKK Schiedam en bij de najaarsvergadering door ZKK Maassluis verzorgd.
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Hoofdbestuur

Op 13 april zijn de heren A. Bosman en W. Oosterom toegetreden tot het hoofdbestuur. Samenstelling
Beiden zijn een welkome aanvulling op het hoofdbestuur, de heer Bosman vanwege zijn
ervaring als zeekadet en zijn netwerken, de heer Oosterom vanwege zijn ervaring in de
financiële sector. De heer Bosman vervult de functie van vicevoorzitter, de heer Oosterom
die van penningmeester. In die vergadering is de heer S.J. Brandsma herbenoemd als lid
van het hoofdbestuur en in de vergadering van 26 oktober de heer G. de Bock.
Volgens het beleidsplan 2013-2015 worden de plaatselijke organisaties gestimuleerd om
tenminste één lid beschikbaar te stellen voor een landelijke functie. Aan het eind van het
verslagjaar waren vanuit elf plaatselijke organisaties een of meer leden landelijk actief.
Dit is een lichte toename.
Tegen het eind van het jaar is in het hoofdbestuur de vraag opgeworpen of een projectmatige
aanpak van duidelijk afgegrensde taken door – al dan niet permanente – projectgroepen
de voorkeur verdient boven de huidige werkwijze met permanente commissies voor ruime
taakgebieden. De gedachtevorming wort voortgezet.
Op 1 januari is de heer Th.H.J.M. van der Woude aangetreden als vertrouwenspersoon bij
het ZKKNL. Hij is als vlootaalmoezenier werkzaam bij de marine.
De leden van het hoofdbestuur hebben gedurende het jaar verschillende korpsen bezocht Contacten
en zijn bij landelijke wedstrijden, gezamenlijke activiteiten en plaatselijke evenementen
aanwezig geweest. Bij enkele grote promotie-evenementen hebben leden van het hoofdbestuur een actieve rol gespeeld. De
contacten, waarbij het mogelijk is
alle geledingen in de korpsen te
spreken, bevorderen het onderling
begrip. De persoonlijk contacten zijn
van grote waarde als aanvulling op
de regelmatige contacten per e-mail
en telefoon. Voor de informatievoorziening naar de korpsen speelt het
intranet een belangrijke rol. Conform
het beleidsplan 2013-2015 wordt dit
steeds verder uitgebouwd.
De leden van het hoofdbestuur

5

hebben contacten onderhouden met organisaties, die voor het functioneren van het
Zeekadetkorps Nederland van groot belang zijn. De relatiedag bij het landelijk zomerkamp
speelt hierbij een speciale rol. In het bijzonder de voorzitter heeft zich gericht op het
verstevigen van de contacten met onze hoofdsponsor en uiteenlopende nautische
organisaties. Daarbij heeft hij ook veel aandacht besteed aan het leggen van nieuwe
contacten. Informele contacten zijn hierbij zeer nuttig.
Voor het afstemmen van beleid en het uitwisselen van gegevens blijft het contact met
Scouting waardevol.
Sponsoring

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), heeft de jaarlijkse vaste
subsidiëring voortgezet. Deze steun is essentieel om een verantwoord beleid te kunnen
uitvoeren. Wij zijn de KVNR daarvoor zeer erkentelijk.
Reeds in 2012 had de Secretaris-Generaal van Defensie bericht dat vanwege de druk op
de defensiebegroting vanaf 2013 geen subsidie meer wordt toegekend. Door het stoppen
van deze subsidie is de helft van het inkomen weggevallen. Ook het Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds Waterbouw heeft de subsidie beëindigd. Deze terugval in inkomen
kon uitsluitend worden opgevangen door enkele grote activiteiten stop te zetten: de kaderopleidingen en de uitgaande uitwisselingsreizen.
Voor het herstellen van deze ingrijpende bezuinigingen en de gewenste intensivering van
het beleid, waaronder het inspelen op nieuwe wettelijke en maatschappelijke eisen, is
geen ruimte. Een zeer actief beleid voor werving van sponsoren, zoals in het beleidsplan
2013-2015 aangegeven, is dan ook nog sterker noodzakelijk. Verschillende subsidieverzoeken zijn ingediend. Het is niet mogelijk gebleken een vaste subsidie voor de kaderopleidingen te verwerven. Een beroep op de samenwerkende maritieme fondsen om de
kaderopleidingen te kunnen aanpassen had wel succes. De Stichting Vaderlandsch Fonds
ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Vereeniging ‘De Prins Hendrik Stichting’ en
Directie der Oostersche Handel en Reederijen verleenden subsidie. Daarmee was het
mogelijk de onderofficiersopleiding anders in te delen waardoor die door eigen trainers
kan worden gegeven. Bovendien was het dankzij deze subsidies mogelijk de eigen trainers
‘op te werken’. De op 30 november gegeven cursusdag heeft bewezen dat dankzij deze
subsidies de gewenste omschakeling succesvol is.
Tegen het eind van het verslagjaar werden wij volslagen verrast met een ruime eenmalige
subsidie van de Stichting Maritiem Centrum dat de activiteiten heeft gestopt. Het hoofdbestuur zal de algemene raad voorstellen ook dit bedrag voor de kaderopleidingen aan te
wenden.
In verband met de lastenstijgingen, waarmee de korpsen zijn geconfronteerde, is de in het
beleidsplan 2013-2015 aangegeven contributieverhoging uitgesteld.

Vergaderingen

Het hoofdbestuur heeft zeven maal een vergadering gehouden. Voor een efficiënte tijdsbesteding worden soms zaken door de meest betrokken leden van het hoofdbestuur
behandeld. Daarnaast maakt het hoofdbestuur voor overleg en besluitvorming waar
mogelijk gebruik van e-mail, zo nodig aangevuld met telefonisch contact.
Aan een aantal thema’s is bijzondere aandacht besteed:
a) Oude knelpunten in de financiële administratie.
b) Gevolgen van de bezuinigingen die voortvloeien uit het stopzetten van subsidies.
c) Het ‘afschaffen’ van de rode diesel.
d) Jubileum 2015.
e) Afstoten van de Schuiling.
f) Uniform, werkkleding en uitmontering.
g) Vitaliteit korpsen.
h) Samenstelling en begeleiding kader.
i) Enkele korpsen hebben op verzoek vanuit het plaatselijk bestuur of vanuit het korps
extra – soms intensieve – aandacht gekregen.
Er is nog geen acceptabele mogelijkheid voor een centrale ledenadministratie gevonden.
Dit punt uit het beleidsprogramma 2013-2015 heeft een lage prioriteit gekregen.
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Conform het beleidsplan 2013-2015 wordt het intranet continu uitgebouwd waarbij wij
rekening houden met suggesties vanuit de gebruikers.
De verplichting een Verklaring Omtrent Gedag (VOG) te overleggen, zoals in het
beleidsplan 2013-2015 voorzien, is nog niet ingevoerd in verband met de door het Rijk
aangekondigde gratis verstrekking.
De Zilveren Jakobstaf is toegekend aan de heren A.J. Scheers wegens zijn bijzondere Onderscheidingen
bijzondere voor het ZKK Arnhem en L.W. Vermeulen wegens zijn bijzondere verdiensten
voor het ZKK Amsterdam en aan mevrouw M.J. de Boer-Burcksen wegens haar bijzondere
verdiensten voor het ZKK Alkmaar.
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Commandantenvergadering

De commandantenvergadering is in 2013 twee maal bijeen geweest. Zowel in de voorjaars- Vergaderingen
als in de najaarsvergadering zijn uiteenlopende belangrijke praktische onderwerpen
besproken: rode diesel, nieuwbouw schepen, tenue, kleur van schepen, kaderdag, kaderopleiding, vletroeien en sloepzeilen. In het voorjaar zijn bovendien afspraken gemaakt
over veel praktische punten voor het zomerkamp 2013 In het najaar zijn de hoofdlijnen
uitgezet voor het zomerkamp 2014.
De contacten tussen commandanten en het hoofdbestuur zijn frequent en vinden voor een
groot deel plaats via e-mail en telefoon. Voor persoonlijke contacten komen leden van het
hoofdbestuur bij korpsen op bezoek en ontmoeten zij de commandanten bij gemeenschappelijke activiteiten. Bij deze contacten heeft het hoofdbestuurslid, die voorzitter is
van de commandantenvergadering, een zeer belangrijke rol.
De heer Leeflang is ook dit jaar opgetreden als voorzitter van de commandantenvergadering.
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Public relations

De in 2012 aangeschafte promotiestand is in het verslagjaar veelvuldig ingezet voor de Presentatie
presentatie van de zeekadetkorpsen bij publieksevenementen. Hiermee brengen wij op stoere
en kleurrijke wijze de activiteiten
van zeekadetten in beeld. De
mogelijkheid voor de stand een tent
aan te schaffen heeft zich nog niet
voorgedaan. Ook de staande banners
waarop elk korps in beeld wordt
gebracht spelen een belangrijke rol
bij presentaties aan het publiek.
Doordat de lay-out van alle banners
gelijk is, kunnen zij ook zeer goed in
combinatie worden gebruikt. Al
enkele malen heeft een combinatie
van 5 a 6 banners de stand, die elders
was ingezet, vervangen.
Hoogtepunt van de gezamenlijke presentaties was weer deelname aan de Wereldhavendagen
in Rotterdam. Ondanks de samenloop met andere evenementen en de reeds beëindigde
vakanties van de scholen kon een zeer grote groep zeekadetten een indrukwekkende
presentatie en attractieve jeugdactiviteiten organiseren. Dit jaar lagen drie korpsschepen,
die van Maassluis, Rotterdam en Vlaardingen (met ook Schiedam aan boord) aan de
Wilhelminapier afgemeerd. Midden in de activiteiten. De deelnemende korpsen hebben
gezamenlijk en in een nog nauwere samenwerking dan andere jaren met de redersvereniging
KVNR de interesse van jongeren voor het leven en werken op het water kunnen wekken.
In de aanloop van dit evenement voer de Betelgeuze met leerlingen van een Rotterdamse
basisschool door de havens. Deze tocht was door mevrouw T. Netelenbos, voorzitter van
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de KVNR, na afloop van de 500ste les ‘Zeebenen in de klas’ toegezegd. Tijdens de Wereldhavendagen mocht onze organisatie zich ook voor de jeugd presenteren tijdens het WaterXperience, onderdeel van het Wereld Water College, georganiseerd door de Topsector
Water. Uiteraard konden ook de zeekadetten tijdens deze dagen kennis maken met de
kansen op het water. Als toppers de excursie naar het gloednieuwe ocean-going patrol
vessel Zr.Ms. Friesland en de deelname van het korpsschip Assam II aan de lichtjesparade,
dichtbij het vuurwerk.
De in het beleidsplan 2013-2015 genoemde deelname aan meer grote evenementen is in
2013 nog niet geslaagd. Dit vergt veel voorbereiding. Het hoofdbestuur heeft hiervoor
een projectleider met veel ervaring in onze organisatie aangetrokken.
Na nader beraad is de in het beleidsplan genoemde landelijke kennismakingsdag in 2013
niet doorgegaan. Als alternatief is gezamenlijke presentatie bij regionale evenementen
aanbevolen.
Jubileum

Tegen het eind van het verslagjaar is voor de viering van het 60-jarig jubileum van
het Zeekadetkorps Nederland in 2015 een richting gekozen. De mogelijkheden in het
centrum van het land voor een meerdaags evenement, dat publieke belangstelling kan
trekken, zijn we nu aan het onderzoeken. Belangrijke elementen zullen zijn: nautische
activiteiten, het verstevigen van banden met relaties, een reünie voor oud-leden en
vooral een feest voor de zeekadetten.

Website

Wij houden de website aantrekkelijk door regelmatig nieuwsberichten te plaatsten. Daarbij
maken wij een splitsing tussen algemene nieuwsberichten en nieuws uit de korpsen. Deze
laatste categorie is belangrijk om ‘kleur’ te geven aan het grote scala van activiteiten. Het
zijn vaak de kleine berichten, die de relatie met de nautische sector in beeld brengen: bv.
bezoeken aan bedrijven en schepen. Aan het slot van het verslagjaar is de rubriek Berichtjes
van het intranet overgebracht naar de website. Hierdoor stijgt de nieuwswaarde van de
website in het bijzonder voor iedereen die in de organisatie actief is. Input vanuit de korpsen
van content voor alle rubrieken zijn de aandachtspunten om de website succesvol te houden.
De ontwikkeling gaat verder op de in het beleidsplan aangegeven weg.

Media

In 2012 hebben wij een twitter account in gebruik genomen. Het gebruik van dit account
en de belangstelling daarvoor is gestaag gegroeid. Opvallend is de belangstelling van buiten
onze organisatie. De berichtjes die worden geplaatst zijn meestentijds verwijzingen naar
de website. Een grote vlucht heeft het gebruik van dit medium voor ons (nog) niet gehad.
Daarbij speelt ook een rol dat het gebruik van twitter onder jongeren afneemt ten gunste
van nieuwe ontwikkelingen.
In de tweede helft van 2012 hebben wij een facebookpagina geopend. Na een aarzelend
begin dat jaar is in de loop van 2013 het bezoek fors toegenomen. Alleen het aantal bezoekers
wijst er al op dat deze pagina tot ver buiten onze organisatie aandacht trekt. De likes en
reacties tonen de waardering voor deze vorm van berichtgeving. Op een snelle en
aantrekkelijk wijze kunnen wij de activiteiten van de zeekadetkorpsen breed onder de
aandacht brengen. Door afstemming tussen de website en de facebookpagina proberen
wij de belangstelling te verbreden.
De combinatie van de facebookpagina van het Zeekadetkorps Nederland met die van de
plaatselijke korpsen biedt een zeer brede kijk op de activiteiten van de zeekadetten.
Ter gelegenheid van de Wereldhavendagen is een promotiekrant uitgegeven. Het initiatief
van het ZKK Rotterdam om een speciaal nummer van de ‘Luistert uit!’ uit te brengen,
hebben wij verbreed tot een krant van acht pagina’s weekendformaat met naast Rotterdams
nieuws veel algemene informatie over het Zeekadetkorps. Deze krant is op verschillende
wijzen ingezet, ook door andere korpsen. Hiermee is aan een toezegging aan de algemene
raad voldaan.
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Deelname aan herdenkingen en andere officiële plechtigheden of festiviteiten vormen een Herdenkingen
belangrijke mogelijkheid om het
Zeekadetkorps te presenteren. Dit
jaar hebben tien zeekadetten uit vier
verschillende korpsen in Amsterdam
deelgenomen aan de nationale 4 meiherdenking op de Dam. ZKO2oc
F.F. Perreau, onze coördinator, speelt
in deze activiteit samen met Scouting
een steeds belangrijker rol. Aan de
nationale herdenking van het einde
van WOII op 15 augustus in Den
Haag namen ook tien korpsleden uit
drie korpsen deel. Ook de inzet bij
de jaarlijkse uitreiking van de Geuzepenning in Vlaardingen is steeds duidelijker een
gezamenlijke activiteit. De inzet bij de grote herdenkingen komt naast de bijdrage die de
korpsen bij plaatselijke herdenkingen op verschillenden momenten in het jaar leveren.
Dit jaar heef het Zeekadetkorps samen met Scouting voor de tweede keer een aandeel
gehad in de organisatie van het Concert op de Amstel op 5 mei. 22 korpsleden, deels met
vaartuigen, waren hierbij betrokken.
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Internationale contacten

In 2013 kwamen 42 buitenlandse zeekadetten naar Nederland. De kadetten waren afkomstig Inkomende ISCA
uit België (14) en het Verenigd Koninkrijk (28). Al jaren zijn de Marinekadetten uit Leuven Uitwisselingen
zomers te gast bij het ZKK Hellevoetsluis. Nu waren de Marinekadetten ook afkomstig uit
Antwerpen, Oostende en het Franstalige Ittre. De Belgen kwamen op woensdag 10 juli bij
het ZKK Heerhugowaard aan. Aan boord van de Abel Tasman zijn zij met een overnachting
in Amsterdam naar het zomerkamp in Middelharnis gevaren. De vaartocht was een leuke
kennismaking met ons land. De Britse zeekadetten afkomstig uit het zuid-westen van
Engeland kwamen op vrijdag 12 juli aan bij het ZKK Rotterdam. Zij zijn aan boord van
de Betelgeuze naar Middelharnis gevaren. Tijdens het landelijk zomerkamp van 13 tot 20
juli verbleven de Belgische gasten aan boord van deels de Zeefakkel en deels de Abel
Tasman. De Engelse gasten waren verdeeld over de Freyr, Zeefakkel en Betelgeuze. Tijdens
het zomerkamp hebben de buitenlandse gasten volledig aan het normale programma deelgenomen. De Belgische kadetten werden direct na het zomerkamp afgehaald. Zij moesten
de volgende zondag in Brussel op de nationale feestdag deelnemen aan een defilé bij de
inhuldiging van hun nieuwe koning. De Engelse kadetten bezochten zaterdags de Deltawerken en voeren zondags met de Betelgeuze terug naar Rotterdam. Met ondersteuning
van onze ILO maakten zij vervolgens vanaf het Rotterdamse korpsschip op eigen gelegenheid
uitstapjes naar Amsterdam en Den Haag en in Rotterdam. Op woensdag 24 juli stapten zij
op de nachtboot.
Het bezoek vanuit het buitenland werd voorbereid en begeleid door de ILO ZKO2
W. Eijkelenboom.
In verband met het stopzetten van subsidies aan onze organisatie heeft de algemene raad Uitgaande ISCA
reeds eind 2012 op voorstel van het hoofdbestuur besloten geen uitgaande uitwisselingen uitwisselingen
meer te organiseren. Omdat de raad daarnaast de beleidsuitgangspunten heeft gehandhaafd,
is de mogelijkheid besproken van een beperkte uitwisseling waarbij de deelnemers alle
kosten zelf dragen. In de beperkte voorbereidingstijd is het niet gelukt een escort officier
te vinden die hiervoor nog tijd kon vrijmaken.
De inkomende uitwisselingen zijn weliswaar op andere wijze uitgevoerd dan oorspronkelijk
voorzien, doch geheel volgens de intentie, die in het beleidsplan 2013-2015 is aangegeven.
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Door financiële oorzaken konden de in het beleidsplan aangegeven uitgaande uitwisselingen
geen doorgang vinden. De inventarisatie van plaatselijke activiteiten moet nog ter hand
worden genomen. Het is niet gelukt een buitenlands korps met korpsschip bij het zomerkamp
te krijgen. Er zijn reeds contacten gelegd om dit punt uit het beleidsplan in 2014 te realiseren.
ISCA

Het Zeekadetkorps Nederland streeft er naar gemiddeld eens in de twee jaar aan de ISCAconferentie deel te nemen. Het ZKKNL is in 2015 gastheer voor de conferentie en dus de
organisator van de conferentie. Om zich hierop te kunnen voorbereiden heeft de voorzitter
van het ZKKNL zijn deelname aan de conferentie vervroegd en nam hij al dit jaar deel
aan de ISCA-conferentie in Bermuda. Kennismaking door uitwisseling is de belangrijkste
taak van de ISCA, Behalve tijdens de conferentie vindt dit vooral per e-mail plaats. Aan
verschillende enquêtes en onderzoeken per e-mail is ook vanuit Nederland deelgenomen.
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Opleidingen

Kadercursussen In verband met het stopzetten van subsidies aan onze organisatie heeft de algemene raad
eind 2012 besloten de kaderopleidingen – voorlopig – te stoppen. Daarbij heeft de raad
gevraagd zo snel mogelijk met alternatieven te komen. Het hoofdbestuur had op dat moment
al een subsidieverzoek ingediend om de kaderopleidingen in ongewijzigde vorm te kunnen
voortzetten. De beslissing op dat verzoek liet op zich wachten en was uiteindelijk negatief.
Inmiddels was ook een andere subsidielijn aangeboord. Dat verzoek behelsde de financiering
van de opleiding van eigen trainers voor de onderofficierscursus en zo nodig aanpassing
van die cursus. Drie maritieme
fondsen hebben in mei elk een
bedrag toegezegd (zie blz. 6). De
heer R.J. Hagman, hoofdbestuurslid
en commandant ZKK Rotterdam,
bleek bereid de functie van hoofdtrainer op zich te nemen. De kennis
en ervaring uit zijn werk komt
daarbij te pas. In intensief overleg
tussen het Zeekadetkorps en Trigon
training en ontwikkeling bleek dat
overdracht van de onderofficierscursus aan eigen trainers mogelijk
is. Wel bleek het gewenst de indeling van de cursus aan te passen. De twee modules van
elk een weekend zijn veranderd in drie modules van elk één (zater)dag. Trigon heeft de
aanpassing verzorgd, waarbij tevens handboeken voor de trainers zijn samengesteld. De
onderofficierscursus bestaat nu uit de modules Het begeleiden van activiteiten, Het
verzorgen van instructies en Leidinggeven. Bij de aanpassing van de cursus zijn de lesstof
en de kwaliteit niet veranderd. Op 30 november hebben Carol Magnée van Trigon en Rob
Hagman van ZKKNL samen de module Het verzorgen van instructies gegeven. Aan die
module namen elf korpsleden uit zeven korpsen deel. Zowel de trainers als de cursisten
zijn positief over de nieuwe opzet. Hiermee kunnen wij de onderofficierscursus voortzetten.
Bij deze cursus heeft het ZKK Amsterdam de verzorging op zich genomen.
Voor voortzetting van de officierscursus is nog geen nieuwe financieringsbron gevonden.
Vooralsnog is het niet het voornemen deze cursus anders op te zetten. De cursus, zoals
die door Trigon wordt verzorgd is van hoog niveau. Een en ander had tot gevolg dat in
het verslagjaar geen module van de officierscursus is gegeven. Op 26 oktober heeft de
algemene raad besloten een extra bedrag uit te trekken waardoor in 2014 één module kan
plaatsvinden. Aan het eind van het jaar werden wij verrast door een gift waarmee het
mogelijk is de officierscursus ook in 2015 en 2016 te continueren.
De in het beleidsplan genoemde inventarisatie van de behoefte aan de officiers- en onderofficierscursus is aan het eind van het verslagjaar tegelijk met de sterkteopgaven begonnen.
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Nadat verschillende pogingen waren mislukt, konden wij op 12 oktober in Den Helder een Sloepen
trainingsdag met WR1-sloepen houden. Helaas weinig wind. Toch hebben de (aankomend)
sloepcommandanten veel baat bij de bijzondere oefeningen. Veel deelnemers werden voor
het eerst geconfronteerd met het effect van tij. Vooral lastig als je een stuurfoutje maakt.
Bij een aantal korpsen lopen de CWO zeilopleidingen goed en daar worden regelmatig door CWO
de eigen instructeurs CWO-diploma’s afgegeven. De verschillen tussen de korpsen blijven
nog groot. De in het beleidsplan 2013-2015 genoemde doelstelling blijft daarom onverkort
gelden. Om aan de plannen optimaal uitvoering te geven ontbreekt ons de personele
capaciteit. Wij moeten trachten hierbij meer van elkaars ervaring gebruik te maken.
Het gebrek aan personele capaciteit heeft ons belemmert aan de andere aandachtspunten
in het beleidsplan te werken.
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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 voor onderhoud aan het korpsschip komen te staan en door die uitgaven
in financiële moeilijkheden dreigen te raken, beperkt financieel bij te staan. Ook dit verslagjaar zijn geen verzoeken binnengekomen. Wel verleent het hoofdbestuur aan een van de
korpsen ondersteuning bij het verkrijgen van externe financiering voor bijzondere onderhoudskosten. De bij het ZKKNL beschikbare gelden zijn voor een klein aangewend voor
de verzekeringspremie voor een korpsschip dat tijdelijk bij het ZKKNL in beheer is.
De sloop van het korpsschip Schuiling (voorheen ZKK Amsterdam) – met toestemming
van het Ministerie van Defensie – is voltooid. De intentie was zo veel mogelijk onderdelen
beschikbaar te houden voor de overige korpsschepen. Dit is tegengevallen. Bij de sloop
bleek erg veel asbest in het schip aanwezig. Hierdoor was het slechts in beperkte mate
mogelijk onderdelen voor hergebruik
vrij te maken. De sloop vond plaats
onder regie van de commissie
Techniek en veiligheid. De sloop is
budgetneutraal verlopen.
De tijdelijke optie die het ZKKNL
had op de Willem Beukelsz, welk
korpsschip door het ZKK IJmond
wordt afgestoten, is beëindigd.
Binnen de looptijd van de optie was
er geen – bestaand of nieuw – korps
dat interesse had in dit schip.
Als gevolg van de ernstige personele ondercapaciteit kon slechts in beperkte mate vanuit Werkwijze
de commissie Techniek en veiligheid contact met de korpsen worden onderhouden. Bij de
contacten gaat het om incidentele adviezen over onderhoud en reparatie na schade van
schepen. De ondersteuning is mogelijk dankzij de grote vakkennis en ruime ervaring van
de leden van de commissie. De omvang van de ondersteuning aan de korpsen moest minder
blijven dan gewenst is.
De aanhoudende pogingen om de functie van ‘regisseur’ op dit werkterrein in te vullen
hebben succes. Een nieuwe ‘regisseur’ is zich binnen het ZKKNL aan het oriënteren. Na
afbouw van zijn beroepsmatige werkzaamheden is hij vanaf 1 januari 2014 beschikbaar.
Door de personele ondercapaciteit kon ook geen uitvoering worden gegeven aan de meeste Nieuwbouw
actiepunten in het beleidsplan 2013-2015. Wel heeft de voorzitter van het hoofdbestuur
contacten kunnen leggen over de mogelijkheid van nieuwbouw. Dat kan interessant zijn
voor de scheepsvervanging, die op de duur nodig is. De contacten zijn nog zeer pril.
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Rode diesel

In de eerste helft van het verslagjaar hebben wij weer erg veel aandacht besteed aan de
verhoging van de accijns op rode diesel. Opnieuw was er herhaald contact met het ministerie
van Financiën. Daarnaast hebben wij contact gehad met verschillende andere organisaties,
die ook nadeel ondervinden van deze accijnsverhoging. Ook zijn personen benaderd die
in deze zaak mogelijk een rol voor ons zouden kunnen spelen. Al met al is het resultaat
van deze intensieve inspanningen bedroevend gering. Op de accijnsverhoging worden
geen uitzonderingen gemaakt. Rode diesel mag vanaf 2013 uitsluitend worden gebruikt
voor andere schepen dan pleziervaartuigen. Het enige povere succes is een versoepeling
van de overgangsregeling voor historische schepen. De in de tanks aanwezige rode diesel
mag niet tijdgebonden worden opgemaakt.
Ondanks het voor ons negatieve resultaat kunnen wij wel vaststellen dat het verzoek van
het Zeekadetkorps Nederland met een positieve insteek door de ambtenaren van het
ministerie is behandeld. Zij hebben verschillende mogelijkheden voor financiële compensatie
onderzocht. De Staatssecretaris van Financiën heeft de positie van de zeekadetkorpsen ook
aan de EU voorgelegd. Toch blijft het zeer teleurstellend dat aan deze lastenverzwaring
niet is te ontkomen. De gevolgen voor de korpsen zijn ingrijpend.

Kleding

Halverwege het jaar zijn naar aanleiding van opmerkingen vanuit de korpsen enkele kleine
aanpassingen in het kledingpakket voor het werktenue aangebracht.
Na vergelijking van verschillende offertes is in de tweede helft van het jaar voor een andere
leverancier voor de uitmonstering gekozen. Hiermee zullen de problemen bij het inkopen
van uitmonstering en daarmee die bij de levering snel tot het verleden behoren. Naar
verwachting zal de beheerder uitmonstering begin 2014 alle artikelen weer uit voorraad
kunnen leveren.
In juli werden wij verrast met een serie leveringen door het KPU-bedrijf. Al met al een
flinke partij uniformstukken. De betreffende korpsen hadden hier (te) lang op gewacht.
Helaas werd nog niet alle bestelde uniformkleding geleverd. Ondanks herhaalde contacten
met het KPU-bedrijf stagneert de levering opnieuw. Bij het KPU-bedrijf moeten enkele –
oplosbare – administratieve hobbels worden weggeruimd. Een belangrijker knelpunt is de
personele bezetting bij het bedrijf. De regeling voor aanschaf van uniformkleding blijft
daarom hoge prioriteit houden.
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LANDELIJK ZOMERKAMP

Inleiding

Het landelijk zomerkamp 2013 van het Zeekadetkorps Nederland is van 13 tot en met 19
juli gehouden. Dit jaar is weer gekozen voor Middelharnis op Goeree-Overflakkee. Vanuit
deze haven aan het Haringvlietzijn er veel mogelijkheden om te varen zowel met de sloepen
en vletten als met de korpsschepen.

Deelname

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli verzamelden de korpsschepen zich in de haven van
Middelharnis. Sommige hadden er
toen al een vaartocht van twee of
drie dagen opzitten. Aan het zomerkamp hebben deelgenomen de
korpsen Amsterdam (aan boord van
de Abel Tasman), Arnhem, Den
Helder, Gouda, Heerhugowaard,
Hellevoetsluis, IJmond, Maassluis,
Moerdijk, Rotterdam en Waalwijk.
Ook waren er flinke groepen
kadetten uit België en Engeland (zie
blz. 9). Zo’n 200 kadetten namen
deel aan het zomerkamp.
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Traditiegetrouw werd het zomerkamp op zaterdag 13 juli geopend met een baksgewijs. Programma
Toen waren veel kadetten al met de vletten en de WR1-sloepen het water op geweest. In
de avond was een kennismakingsspel georganiseerd zodat de kadetten elkaar beter leerden
kennen en direct contacten met elkaar konden maken. Ook dit is een traditie.
Zondagochtend is een kerkdienst gehouden op de Freyr. Deze dienst werd geleid door de
vlootaalmoezenier LTZ1 Th.H.J.M. van der Woude, die voor het eerst aan een zomerkamp
van het Zeekadetkorps deelnam. Bijzonder was dat het deze zondag ook ‘Sea Sunday’
was en daarom werd een groot gedeelte van de dienst in het Engels gevoerd. ’s Middags
waren de eerste zeilwedstrijden op het Haringvliet voor de trofeeën voor het sloepzeilen
en het vletzeilen. In de avond het spel Langendoen, een nautische hindernisbaan. De
kadetten gingen met een tokkelbaan vanaf de Rigel het water in, dan met een rubberboot
terug naar de Rigel en maar zien weer aan dek te komen. Tot slot een parcours met een
brancard. Het winnende team was van het ZKK Arnhem.
Maandag startten de kadetten al vroeg met hun zeilraces terwijl het kamp gereed gemaakt
werd voor de relaties, die later op de middag werden ontvangen. Het was een druk bezochte
relatiedag waarin veel banden werden verstevigd en nieuwe aangeknoopt. Ondertussen
hadden zowel de Lacomblé (ZKK Den Helder) als de Freyr (ZKK Gouda) bewezen dat je
een korpsschip heel goed kunt gebruiken om te waterskiën. Als avondprogramma stond
de gevreesde doop door Neptunus op het programma. Deze werd georganiseerd op het
strandje naast de haven van Middelharnis.
Op dinsdagochtend zijn de sloepen en vletten, begeleid door enkele andere schepen, voor
de trektocht naar Hellevoetsluis afgezet. Op het terrein bij de vaste ligplaats van de Zeefakkel
moesten de kadetten zelf voor onderdak en voeding zorgen. Er ontstond weer een grote
verscheidenheid aan tijdelijke onderkomens. ‘s Avonds was daar een avondspel.
Woensdag trok de vloot weer terug naar Middelharnis. Als dagafsluiting was een Scheeps
Beveiligings Dienst (SBD) spel georganiseerd. De kadetten voerden allerlei veiligheidsmaatregelen en EHBO-oefeningen uit.
Donderdag was weer een zeildag met ’s avonds opnieuw een nautisch spel.
Vrijdag was de laatste dag met ’s ochtends de slotwedstijden van het zeilen voor de trofeeën.
Traditiegetrouw ’s middags de roeiwedstrijd met de grote WR1-sloepen om de roeitrofee.
Onder ideale weersomstandigheden vonden aan de haven de BBQ en de bonte avond plaats.
Alle avondprogramma’s werden georganiseerd door een commissie bestaande uit onderofficieren.
De Koninklijke Marine heeft in 2013 wederom een welkome bijdrage geleverd aan het
Ondersteuning
zomerkamp .Deze bijdrage bestond uit WR-1 sloepen, twee Walletjes, een MOB-boot en het
beschikbaar stellen van diverse bruikleengoederen. De marinemensen, die zich op vrijwillige
basis inzetten als bemanning voor de vaartuigen en voor algemene ondersteuning, leverden
een onmisbare bijdrage aan het succes van het zomerkamp.
Ook hebben andere sponsoren en instanties een bijdrage geleverd aan het slagen van het
zomerkamp. In het bijzonder dank aan het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee.
Het zomerkamp stond ook dit jaar onder leiding van de – thans – voorzitter van het
Leiding
hoofdbestuur H.M. Leeflang.
Uiteraard spelen de commandanten en de overige leden van de korpsleidingen een belangrijke
rol bij het leiding geven aan de activiteiten gedurende het gehele zomerkamp.
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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.
Korpssterkte 31 december
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine

Actief ZKKNL en bij koopvaardij

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector

2009

2010

2011

2012

2013

497

480

476

477

487

17

18

16

13

14

3,4%

3,8%

3,4%

2,7%

2,9%

39

42

40

43

39

7,8%

8,8%

8,4%

9,0%

8,0%

43

55

48

48

42

8,7%

11,5%

10,1%

10,1%

8,6%

78

49

64

52

60

15,7%

10,2%

13,4%

10,9%

12,3%

177

164

168

156

155

35,6%

34,2%

35,3%

32,7%

31,8%

2013: Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep: binnenvaart 17; ander varend beroep 6; ander nautisch beroep.19.

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.

Sterkte 31 december 2013
Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine
Actief ZKKNL en bij koopvaardij
Actief ZKKNL en bij binnenvaart
Actief ZKKNL en in ander varend beroep
Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep
Actief ZKKNL en in maritieme opleiding
Totaal actief ZKKNL en maritieme sector

bestuursandere
leden
vrijwilligers
73
78
4
4
1
10
5
1
1
10
8
16

28

korpsoverige
leiding korpsleden
145
342
10
4
31
8
7
10
6
18
1
5
55
77
78

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
Naar Koninklijke Marine
Naar koopvaardij
Naar binnenvaart
Naar ander varend beroep
Naar ander nautisch beroep
Naar nautische HBO-opleiding
Naar nautische MBO-opleiding
Totaal Maritiem

2009
2
6
5
28
41

2010
2
1
6
1
2
6
13
31

2011
1
4
6
1
7
13
32

2012
3
3
5
4
2
3
17
37

2013
6
10
3
0
5
1
18
43

Uit deze tabel blijkt dat na een dip in de jaren 2010 en 2011 de belangstelling voor de
nautische beroepen weer duidelijk toeneemt.
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totaal
638
22
50
22
8
37
60
199

BIJLAGEN
LEDENREGISTER
Gewone leden.
Stichting Zeekadetkorps Gouda
Stichting Zeekadetkorps Maassluis
Stichting Zeekadetkorps Amsterdam
Stichting Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck
Stichting Zeekadetkorps Willem Ruys
Stichting Zeekadetkorps IJmond
Stichting Zeekadetkorps Lt.Adm. Prins Bernhard
Stichting Zeekadetkorps Rotterdam
Stichting Zeekadetkorps Den Helder
Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen
Leden hoofdbestuur
H.M. Leeflang, ktz bd
A. Bosman
S.J. Brandsma
W. Oosterom

Stichting Zeekadetkorps Alkmaar
Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard
Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis
Stichting Zeekadetkorps Waalwijk
Stichting Zeekadetkorps Delfzijl
Stichting Zeekadetkorps Harlingen
Stichting Zeekadetkorps Moerdijk
Stichting Zeekadetkorps Coevorden in liquidatie
Stichting Zeekadetkorps Lemmer

voorzitter
R. Blok
vicevoorzitter vanaf 13-4-2013
G. de Bock
secretaris
R.J. Hagman
penningmeester vanaf 13-4-2013

lid
lid
lid

ALGEMENE RAAD
G.G. van der Linden
J. van Goor
L.C.E. Warnies
L.J. van Ewijk
E.J. van Hamersveld
H. Romeijn
J.H.T. Meijer
J.L. van der Wens
J. Loosman
E.A. Aaldijk
G.J. Hoogland
W.H. Voermans

voorzitter ZKK Gouda
voorzitter ZKK Maassluis
voorzitter ZKK Amsterdam
voorzitter ZKK Schiedam
voorzitter ZKK Arnhem
voorzitter ZKK IJmond
voorzitter ZKK Den Haag
voorzitter ZKK Rotterdam
voorzitter ZKK Den Helder
voorzitter ZKK Vlaardingen
voorzitter ZKK Alkmaar
voorzitter ZKK Heerhugowaard

P. Keukenmeester
H. Aardse
P.H.M. Scheffer
A.M. de Rijke
mw. Y. Kool-Boeser
K.H. Rozendal
H.M. Leeflang, ktz bd
A. Bosman
S.J. Brandsma
W. Oosterom
R. Blok
G. de Bock

W.R. de Waal

voorzitter ZKK Hellevoetsluis R.J. Hagman

voorzitter ZKK Waalwijk
voorzitter ZKK Delfzijl
voorzitter ZKK Harlingen
voorzitter ZKK Moerdijk
voorzitter ZKK Coevorden
voorzitter ZKK Lemmer
voorzitter hoofdbestuur
vicevoorzitter hoofdbestuur
secretaris. hoofdbestuur
penningmeester hoofdbestuur
lid hoofdbestuur
lid hoofdbestuur

lid hoofdbestuur

COMMANDANTEN
ZKK Gouda
ZKK Maassluis
ZKK Amsterdam
ZKK Schiedam
ZKK Arnhem
ZKK IJmond
ZKK Den Haag
ZKK Rotterdam
ZKK Den Helder

ZKO2oc
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1

R. Landsmeer (wnd)
W.J.A. Wassink
J.H.W. Wienesen
S. Krol
R.H.J.T. Wilkens
E. IJzendoorn
K.S. Faber
R.J. Hagman
H.C. Launspach

ZKK Vlaardingen
ZKK Alkmaar
ZKK Heerhugowaard
ZKK Hellevoetsluis
ZKK Waalwijk
ZKK Delfzijl
ZKK Harlingen
ZKK Moerdijk
ZKK Lemmer

ZKO2
ZKO1
ZKO1
ZKO2oc
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO1
ZKO2oc

J. Dragstra (wnd)
G. de Bock
O. Koster
H. Smit (wnd)
T.J.F. Gijsman
H.J. Huisman
A.W. Taekema
J. Rietveld
F.F. Perreau (wnd)

15

JAARREKENING 2013
BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31-12-2013
EUR
EUR
Vaste activa
Leningen aan korpsen

18.500

31-12-2012
EUR
EUR

19.769
18.500

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen op korpsen
Overlopende activa

5.954
2.242
26.090

19.769

5.761
26.147
16.753
34.286

48.661

Liquide middelen

119.458

90.822

Totaal activa

172.244

159.252

Vermogen
Reserves

110.176
46.225

108.282
43.725

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal passiva

16

15.843

7.245
15.843

7.245

172.244

159.252

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013

2013

2012

EUR

EUR

Begroting
2013
EUR

Subsidies
Projectsubsidies
Contributies
Interest
Diverse baten
Baten uitmonsteringen
Onttrekking reserve jubilea
Totaal baten

15.563
7.000
5.211
2.064
12.165
358
0
42.361

36.563
5.000
5.398
765
8.687
484
0
56.897

15.563
0
5.000
0
237

Onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen
Opleidingen
Ondersteuning en juridische kosten
Verzekeringen
Internationale contacten
Secretariaat en bestuurskosten
Zomerkamp
Abonnementen/contributies
Public relations
Dotatie voorziening opleidingen
IT en administratiekosten
Activiteiten en jubilea
Totaal lasten

384
10.800
0
2.188
1.726
2.308
3.500
1.292
3.529
10.000
1.240
3.500
40.467

1.032
17.942
181
2.917
4.830
1.366
1.749
1.436
5.917
0
1.497
7.956
46.823

3.000
1.500
0
3.100
0
4.500
3.500
1.500
3.700
0
0
0
20.800

1.894

10.074

0

Saldo

20.800
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013
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.
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 2013

Leningen aan korpsen
EUR

Stand per 31 december 2012
Nieuwe leningen
Aflossingen
Stand per 31 december 2013

19.769
3.000
-4.269
18.500

De leningen verstrekt aan Amsterdam en Lemmer zijn geheel afgelost in 2013.
Er is in 2013 een nieuwe lening verstrekt aan Harlingen. Op het leningenbestand is voorzichtigheidshalve
een voorziening getroffen van 4.000 euro.
Voorraden
EUR

Stand per 31 december 2012
Waarde aankopen
Waarde verkopen
Stand per 31 december 2013
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5.761
1.742
-1.549
5.954

Vorderingen op korpsen

ZKK Heerhugowaard
ZKK Schiedam
ZKK Arnhem
ZKK Den Haag
ZKK IJmuiden
ZKK Maassluis
ZKK Amsterdam
ZKK Hellevoetsluis
ZKK Waalwijk
ZKK Moerdijk
ZKK Alkmaar
ZKK Lemmer
ZKK Den Helder
ZKK Delfzijl
ZKK Rotterdam
ZKK Vlaardingen
ZKK Coevorden
ZKK Harlingen
ZKK Gouda
ZKK Scheldemond
Totaal R/C korpsen
Door te berekenen/Reservering R/C korpsen
Stand per 31 december 2013

31-12-2013 31-12-2012
EUR
EUR
1948
0
0
0
3.098
2.728
1.507
0
0
0
3.269
786
3.105
1.583
2.986
0
1.955
0
1.490
92
1.798
187
2.780
0
2.359
738
0
0
0
0
2.008
0
0
0
1.844
0
1.948
0
0
128
30.147
6.242
-4.000
-4.000
26.147
2.242

In 2013 zijn de meeste vorderingen afgewikkeld. Drie korpsen moeten nog vorderingen betalen van oudere
jaren. De overige vorderingen zijn allen van recente datum.
Overlopende activa

Vorderingen
Nog te ontvangen subsidie en bijdrage zomerkamp

31-12-2013 31-12-2012
EUR
EUR
10.527
16.753
15.563
16.753
26.090

Liquide middelen

ING rekening-courant
ING spaarrekeningen

31-12-2013 31-12-2012
EUR
EUR
14.977
3.575
75.845
115.883
90.822
119.458

Vermogen
Stand per 31 december 2012
Resultaat 2013
Stand per 31 december 2013

EUR
3.575
115.883
119.458
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Reserves

Ontwikkelingskosten cursussen en trainingen
Veiligheidsmiddelen en onderhoudskosten
Ontwikkeling promotiemateriaal
Reservering voor jubilea 2015 en 2020
Reserve nieuwe korpsen

31-12-2013 31-12-2012
EUR
EUR
14.000
14.000
10.000
10.000
1.000
1.000
15.000
17.500
3.725
3.725
43.725
46.225

Aan de reserve jubilea is conform afspraak 2.500 euro toegevoegd.

Onder de kortlopende schulden is de voorziening opleidingen opgenomen. Deze is bestemd om de komende
twee jaar de kosten van de opleidingen te dekken.

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013
Subsidies
2013
EUR
Ministerie van Defensie
Kon. Ver. Ned. Reders
SOOW Opleidingen Waterbouw

0
15.563
0
15.563

2012
EUR
20.000
15.563
1.000
36.563

Projectsubsidies
2013
EUR
Sponsoring Jumbo Shipping
Directie der Oostersche Handel en Reederijen t.b.v. onderofficierscursus
Prins Hendrik Stichting t.b.v. onderofficierscursus
Vaderlandsch Fonds t.b.v. onderofficierscursus

0
1.000
2.000
4.000
7.000

2012
EUR
5.000

5.000

Contributies
De contributies betreffen de door het ZKK NL op basis van ledental doorberekende contributie aan de korpsen.

Interest
2013
EUR
ING Bonusspaarrekening
ING spaarrekening
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12
2.052
2.064

2012
EUR
765
765

Diverse baten

Gift Stichting Maritiem Centrum
Overige baten

2013
EUR
10.000
2.165
12.165

2012
EUR
0
8.508
8.508

De diverse baten zijn in 2013 erg hoog door de gift verkregen van de Stichting Maritiem Centrum in Doorn.

Onderhoud schepen en incidentele bijdragen korpsen

Verzekeringen korpsschepen

2013
EUR
384
384

2012
EUR
1.032
1.032

2013
EUR

2012
EUR
3.751
13.691
500
–
17.942

Opleiding

Opleiding tot officier
Opleiding tot onderofficier
Overige opleidingskosten
Afboeking reservering cursuskosten

0
8.306
2.494
–
10.800

Tegenover de kosten voor de opleiding tot onderofficier staat een opbrengst uit fondsen van 7.000 euro.
Tevens zijn onder de overige opleidingskosten de kosten van de kaderdag opgenomen.

Verzekeringspremies

Betaalde verzekeringspremies
Doorberekend aan korpsen

2013
EUR
25.376
-23.248
2.128

2012
EUR
22.376
-19.459
2.917

Excursies en internationale contacten
Betreft kosten van uitwisseling en de kosten van het bijwonen van de ISCA conferentie.

Zomerkamp
De netto kosten van het zomerkamp waren conform de begroting.

Abonnementen/ contributie

Contributie Watersportverbond

2013
EUR
1.292
1.292

2011
EUR
1.436
1.436
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Public relations
2013
EUR
Promotiemap
Reis- en verblijfskosten
Aanschaf banner
Wapenschildjes
Ontwikkeling website
Promotiemateriaal
Wereldhavendagen
Overige kosten
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0
561
0
0
175
1.734
512
547
3.529

2012
EUR
0
467
1.816
167
563
1.345
1.012
547
5.917

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2014
2014
EUR
Subsidies
Projectsubsidies
Contributie
Interest
Overige baten
Totaal baten

15.563
0
5.200
1.000
500
22.263

Incidenteel bijzonder onderhoud en veiligheid korpsschepen
Opleidingen
Verzekeringen
Internationale contacten
Bestuur en administratie
Zomerkamp
Contributies (KWSV)
Public relations en relatiebeheer
Reservering jubilea
Activiteiten
Totaal lasten

3.000
8.000
2.000
0
3.000
3.500
1.500
5.000
2.500
2.000
30.500

Saldo

-

8.237
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