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Visie 2010 – 2018:  

 
 

“Samenwerking en Eenheid”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.a.v. 2 afstudeeropdrachten over het ZKK alsmede in het verleden gevoerde 
discussies binnen de AR, heeft het hoofdbestuur (HB) de “Werkgroep visie 2018” in 
het leven geroepen. 
Opdracht aan de werkgroep was het ontwikkelen van een visie voor de korte en 
lange termijn. 
De werkgroep heeft deze visie gemaakt aan de hand van diverse stukken, maar in de 
eerste plaats vanuit de doelstelling van het Zeekadetkorps. 
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Inleiding: Doelstelling en werkwijze van het Zeekad etkorps: 
 
Uit onderzoek is gebleken dat niet bij alle korpsen geheel duidelijk is wat de officiële 
doelstelling van het Zeekadetkorps is.  
Een veel voorkomend probleem bij organisaties die geen visie hebben of deze niet 
weten is dat ze heen en weer zwalken met betrekking tot hun beleid en strategie. 
De doelstelling van het ZKKNL is echter zeer duidelijk verwoord in artikel 2 van de 
statuten:  
 
1.    De vereniging heeft ten doel bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken 

en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

2.    Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door: 

a.    het aanmoedigen en bevorderen van de oprichting en instandhouding van 

zeekadetkorpsen binnen het Koninkrijk der Nederlanden; 

b.    het voeren van propaganda; 

c.    het gebruik van alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de 

vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over, maar aangezien dit, volgens het 
onderzoek, niet bij voldoende korpsleidingen bekend is, zal het beleid ook niet 
eenduidig zijn. 
Daarom is het goed de doelstelling nog eens vermeld te hebben.  
 
De officiële doelstelling is nog steeds heel actueel, Nederland is een maritieme natie 
en kampt al sinds begin jaren ’90 met een tekort aan arbeidskrachten in deze sector. 
Er is dus meer dan voldoende bestaansrecht voor een organisatie als het ZKK. 
 
Deze visie probeert een praktische invulling te geven aan hoe we de op korte en 
lange termijn aan deze doelstelling gaan werken. 
De visie zal voor een groot deel gaan over eenheid tussen de korpsen en de 
landelijke organisatie, het beeld wat externe partijen over ons hebben en de wijze 
waarop wij onze activiteiten zouden moeten ontplooien in de toekomst. 
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Inhoudsopgave Visie: 
 
 
 

VOORBLAD / OPDRACHT 

INLEIDING: DOELSTELLING EN WERKWIJZE VAN HET ZEEKAD ETKORPS: 2  

INHOUDSOPGAVE VISIE: 3 

BRONNEN GEBRUIKT BIJ HET OPSTELLEN VAN DE VISIE: 4  

1. ORGANISATIE 5 

2. PUBLIC RELATIONS. 10 

3. OPLEIDINGEN. 17 

4. TECHNIEK EN VEILIGHEID SCHEPEN. 19 

5. FINANCIËLE POSITIE KORPSEN. 21 

6. COMMUNICATIE EN SAMENHANG BINNEN ZKKNL. 22  

7. VEILIGHEID EN GEBORGENHEID VOOR HET KIND. 25  

SAMENVATTING, CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN HAMERSTU KKEN: 27  
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Bronnen gebruikt bij het opstellen van de visie: 
 

• Scriptie “Communicatie” door Lian Kamerbeek.  In het beleidsplan verder te 
noemen: “SC”.  

 
• Scriptie “Toegevoegde waarde ZKKNL aan maritieme sector” door Marjon 

Ribbers. In het beleidsplan verder te noemen: “STW”.  
 
• Huishoudelijk reglement ZKKNL. (HHR) 
 
• Statuten ZKKNL. 
 
• Beleidsplan 2009 – 2011. 
 
• Speerpuntennota. 
 
• Voortgang Speerpunten nota. 
 
• Presentatie Scouting voorjaar 2007. 
 
• Nota Korpsopbouw. 
 
• Jaarverslag 2008. 
 
• Website ZKKNL. 
 
• Website Scouting 
 
• Websites overige maritieme verenigingen e.d. 

 
 
 
 
Noot:  
 
Het is voor de korpsleiding aan te raden zelf deze stukken ook door te nemen. Met 
name de beide scripties zijn interessant. De belangrijkste concrete punten uit de 
scripties zijn overgenomen in deze visie, maar de scripties op zich schetsen een 
vollediger beeld, hetgeen te uitgebreid zou zijn voor deze visie. 
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1. Organisatie 
 
1.1 Organisatiestructuur lokale korpsen. 
De plaatselijke korpsen zijn stichtingen. Men is vanuit het HB bezig om te kijken naar 
een verenigingsstructuur. Dit is al enige tijd informeel bekend, n.a.v. een presentatie 
van een Scouting woordvoerder op de voorjaar AR van 2007, echter dit heeft nog 
niet geleid tot een duidelijke visie. 
Het HB zal een duidelijk schrift op moeten laten stellen met alle voor- en nadelen van 
het omzetten op een rijtje, waarna dit in de AR besproken kan worden. 
Ook moet hierin de mogelijkheid meegenomen worden het materieel (korpsschepen) 
in een aparte entiteit onder te brengen. 
Dit stuk zal opgesteld moeten worden door een onafhankelijke jurist die niet 
verbonden is met ZKK of Scouting. 
Of de rechtsvormen wel of niet aangepast zouden moeten worden is dus nog een 
vraagstuk waar het HB en vervolgens de AR zich over moeten buigen, echter wat de 
uitkomst ook is, deze dient eenduidig te zijn. 
Het laatste wat we moeten willen is nog meer verdeeldheid doordat korpsen 
verschillende rechtsvormen gaan gebruiken. 
 
1.2 Kader en bestuur lokale korpsen. 
Een bepaalde basis moet een korps hebben, wettelijke kaders zorgen ervoor dat 
v.w.b. het bestuur een standaard inrichting van voorzitter, secretaris en 
penningmeester heeft. Lokale korpsen zullen zelf het beste weten welke functies er 
nog meer bij horen. VZKKNL kan hierin advies geven en een handreiking geven voor 
een statuut. 
Met betrekking tot het kader. De hiërarchie met strepen en functies is zo’n beetje een 
uiterlijk kenmerk van een zeekadetkorps ten opzichte van de Scouting en ieder korps 
zal een Commandant aanstellen met daaronder een aantal (onder)officieren.  
Het komt regelmatig voor dat er frictie ontstaat tussen het bestuur en het kader van 
een lokaal korps.  Om dit, voor zover mogelijk te voorkomen, zijn er een aantal 
mogelijkheden: 

• Wijzigen structuur zeggenschap binnen de organisatie. (bijvoorbeeld overgaan 
naar verenigingsvorm.) Nu heeft een lokaal bestuur alle macht, het kader heeft 
geen enkele zeggenschap. 

• Vorm het bestuur (gedeeltelijk) uit oud-kaderleden. 
• Laat de commandant en eventueel ook de 1e officier toetreden tot het bestuur 

zodat een goede link tussen bestuur en kader gewaarborgd blijft. 
• Organiseer periodiek bijeenkomsten van bestuur en kader gezamenlijk, zowel 

formeel (vergadering) als informeel. (feestjes e.d.) 
 
 
1.3 Organisatiestructuur ZKKNL.  
De structuur van de organisatie is op zich goed, echter het huishoudelijk reglement is 
gedateerd en dient herzien te worden. 
Het gaat hier om een groot aantal punten. Onder andere is de gedetailleerdheid in 
een aantal delen te groot. Ook zijn er aanpassingen welke wel door de AR 
bekrachtigd zijn, echter welke niet in het hhr terug te vinden zijn zoals het hhr 
momenteel op de site te downloaden is. 
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Het is zaak dat het gehele hhr herzien wordt en als geheel ter goedkeuring aan de 
AR wordt voorgelegd. 
In algemene termen zou gezegd kunnen worden dat het hhr vereenvoudigd moet 
worden op een zodanige wijze dat uniformiteit tussen de korpsen gegarandeerd 
wordt, echter de korpsen wel de mogelijkheid hebben zelf een praktische invulling te 
geven aan de wijze van uitvoering. 
Praktische zaken welke zich aan boord afspelen kunnen vastgelegd worden in het 
plaatselijk hhr. Elk korps kan op basis van het landelijke hhr het plaatselijke hhr 
vaststellen. Uiteraard mag het plaatselijke hhr het landelijke hhr niet tegenspreken. 
 
De lijn die ingezet is waarbij er vanuit de korpsen deelname is in het HB, 
ondersteuning en diverse commissies, is een positieve ontwikkeling, (mits de 
korpsen daar dan ook gebruik van maken) echter input vanuit de grotere ‘stake 
holders’ blijft noodzakelijk. 
Hiermee is het contact over een weer gewaarborgd, bovendien hebben mensen uit 
de sector weer contacten die goed kunnen zijn voor het zkk. 
Op dit moment zijn de contacten met de marine en KVNR redelijk tot goed te 
noemen, maar er is helaas geen vertegenwoordiging vanuit andere grote maritieme 
bedrijfstakken, denk aan binnenvaart, visserij, natte aannemerij etc. Deze zullen 
benaderd moeten worden om het bestaan van het zkknl kenbaar te maken en te 
vragen om een bijdrage in financiën, materieel en mankracht. 
Verder is het wellicht mogelijk maritieme organisaties te vragen om, als een verkapte 
vorm van sponsoring, mensen aan te dragen welke binnen hun taakomschrijving 
enkele uren per week aan hun werk voor het zkk mogen wijden. 
Hiermee zouden we het probleem wat we als kleine organisatie hebben, namelijk te 
klein zijn om betaalde krachten in dienst te nemen, gedeeltelijk kunnen ondervangen. 
Verder is het wellicht ook mogelijk om permanente zaken zoals bijvoorbeeld een 
secretariaat via een postadres van een maritieme organisatie te laten lopen, waarbij 
de betreffende maritieme organisatie er voor zorgt altijd een secretaris te leveren. 
Momenteel heeft het zkknl een goedlopend secretariaat maar op lange termijn is het 
geen goed idee het secretariaat van de landelijke vereniging bij iemands privé adres 
onder te brengen. Er is dus behoefte aan een secretarieel bureau. 
 
 
1.4 Zeggenschap in HB en AR. 
Het hoogste orgaan binnen het ZKKNL is de AR. De AR bestaat uit voorzitters van 
lokale korpsen (of een door de vz aangewezen ander bestuurslid van hetzelfde 
korps) en de leden van het hoofdbestuur. 
Hier zou een vreemde situatie kunnen ontstaan, er is namelijk geen limiet gesteld 
aan het aantal HB leden. Theoretisch zou het HB alle korpsen dus kunnen 
overstemmen indien het HB veel leden telt. 
In ieder geval hebben 7 HB leden een aanzienlijk deel in de stemming, zeker indien 
niet alle korpsen tijdens een AR vertegenwoordigd zijn. 
Afgezien van de stemverhouding HB / lokale korpsen, is de structuur van de AR 
goed, de uitvoering laat soms wel te wensen over, de opkomst is vaak te laag en de 
wijze van stemmen mag wel wat formeler. (Zie ook 6.3: hoe kan men korpsen 
motiveren zich aan de afspraken te houden?) 
Korpsen geven soms de indruk voornamelijk voor het eigen belang aanwezig te zijn, 
terwijl de insteek het algemene belang zou moeten zijn, namelijk de zeekadet. 
Actieve inbreng van AR leden is gewenst zodat meer interactie ontstaat.  
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Stukken voor de AR zouden minstens 3 weken, maar bij voorkeur reeds 6 weken 
voor de vergadering verspreid moeten worden, zodat lokale besturen zich een 
mening kunnen vormen welke in lijn is met de algemene mening van het korps. 
 
Verder is er geen quorum vastgesteld voor de AR.  
Voorstel:  Voor het geldig worden van een stemming dient meer dan 50% van de 
leden aanwezig te zijn. Indien dit niet gehaald wordt, wordt 1 maand later een nieuwe 
vergadering belegd. Op de 2e vergadering worden besluiten definitief, zelfs als het 
quorum van meer dan 50% ook dan nog niet gehaald is. 
Ook hier weer geld: Voor een goed functionerende AR is het van cruciaal belang dat 
de vergaderingen bezocht worden. 
Korpsen die niet aanwezig waren, zullen zich wel moeten conformeren aan de 
gemaakte besluiten! 
Gezien het aantal korpsen en aantal HB leden zou, bij volledige opkomst, de AR 
vergadering uit ongeveer 45 personen bestaan. Dit vereist een strakke leiding van de 
vergadering. Het is dan ook zaak dat elk korps niet meer dan 2 personen stuurt (vz 
en cdt) en dat er alleen personen deelnemen welke op de AR thuis horen. 
Indien het HB en het aantal korpsen zou groeien, zou het mogelijk aan te raden zijn 
om naar een regiogebonden structuur te gaan. 
 
 
1.5 Zeker stellen dat de activiteiten primair gericht zijn op de belangen van de 
zeekadetten. 
Dit is de kern. Alles staat ten dienste van de kadetten, daarom tuigen we een gehele 
organisatie op en voeren wij activiteiten uit. Ieder korps weet wat voor vlees die in de 
kuip heeft en hoe die dat moet aanpakken, maar vanuit VZKKNL/HB mag er best 
gepord worden of de activiteiten zich nog wel richten op de kinderen of op (bv) het 
schip. Men moet zich natuurlijk wel beseffen dat als men niet meer bezig is voor en 
met de kinderen, men dan geen ZKK meer is, maar een instandhoudingorganisatie 
van een schip. Wat overigens niet weg neemt dat het een het ander kan 
ondersteunen. In de gedachte dat de kadetten het doel zijn en het schip een 
middel. Dat middel kan ook een ponton of niet-varend schip zijn. 
In de activiteiten moet gekeken worden naar een goede mix van het gebruik van de 
kleine vaartuigen en de korpsschepen. 
Bij te veel aandacht voor de kleine vaartuigen verwordt het korpsschip tot een varend 
clubhuis en het korps tot een watersportvereniging, hetgeen niet strookt met de 
maritieme doelstelling van het zkk. 
Echter te veel aandacht voor het korpsschip en te weinig voor de kleine vaartuigen is 
een gemiste kans jeugd in kleine vaartuigen de basisprincipes van de scheepvaart 
en leiderschap bij te brengen. 
Een goede mix in het gebruik van zowel de kleine vaartuigen als de korpsschepen is 
dus wenselijk. 
Daarnaast dient er voor de kadetten een behoorlijke verhouding te zijn tussen de 
‘vervelende klusjes’ en de leuke activiteiten. 
 
1.5 – A   Leeftijden van zeekadetten en kaderleden. 
Er moet gelet worden op de leeftijden van de kadetten en leiding, deze moeten wel 
een jeugdvereniging weergeven. Men kan nu lid worden vanaf 9 of 11 jaar tot 
maximaal 17 jaar.  
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Voor onderofficieren tot en met schipper wordt een maximum leeftijd van 23 
geadviseerd. 
Zijn dit wel de juiste leeftijden? 
Laten we dit eens gaan bekijken vanuit de doelstelling “ bij de Nederlands jeugd 

belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, (…) in de ruimste 

zin (…).” 
Jeugdigen zullen op zijn vroegst op 11 jarige leeftijd een keuze maken, namelijk 
vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs heeft men de mogelijkheid om naar het 
VMBO te gaan. Er van uitgaande dat er nog enige tijd nodig is de belangstelling te 
wekken, is 9 jaar een goede minimum leeftijd. 
Jonger heeft niet zo veel zin en is ook moeilijk in te passen in de organisatie. 
Jeugd zal in het andere uiterste geval pas bij het bereiken van het 21e jaar een 
beroepsopleiding kiezen. Immers bij het volgen van voortgezet wetenschappelijk 
onderwijs is men pas op 19-jarige leeftijd klaar. Bij het volgen van alternatief 
onderwijs, zoals bijvoorbeeld de Vrije School, of bij het ‘blijven zitten’ loopt dit op tot 
21 jaar. Dit zou dus een goede maximum leeftijd zijn. 
De leeftijd bij binnenkomst zou logischerwijs wel maximum 17 moeten zijn, men moet 
immers de tijd hebben om onderofficier te worden voordat men 21 jaar oud wordt. 
Echter, bij het maken van een keuze voor een opleiding heeft men nog niet 
noodzakelijkerwijs een exact beroep gekozen. Daarnaast stelt de doelstelling dat we 
deze belangstelling ook moeten ‘onderhouden’.  
Het zou daarom goed zijn om, secundair aan de jeugd, oftewel de kadetten, ook de 
focus te richten op de jongeren, oftewel de onderofficieren. 
We willen jongeren toch ook de mogelijkheid geven om ervaring op te doen met 
leiding geven, en tegen het eind van hun maritieme opleiding te onderstenen bij het 
aanvangen van hun carrière? 
Vanuit die gedachtegang zou het een goed idee zijn de maximum leeftijd voor 
onderofficieren tot en met schipper op 27 te stellen. 
Dit komt overeen met de definitie van ‘jongeren’ bij de overheid. 
De huidige door het HB geadviseerde maximum leeftijd van 23 jaar is voor een kadet 
wat oud, (dat is immers geen jeugd meer) maar voor een kaderlid wat jong, bij een 
korps met een klein verloop zal het niet altijd mogelijk zijn voor het bereiken van de 
24e verjaardag opperschipper te zijn geworden.  Voor een kadet die op 17 jarige 
leeftijd instroomt is het zelfs onmogelijk om op 23 jarige leeftijd al opperschipper te 
zijn! Toch willen we deze mensen niet kwijtraken! 
Voor rangen van opperschipper en hoger is een maximum leeftijd niet nodig / 
gewenst. Een minimum leeftijd wel om een bepaald nivo te halen handhaven. 
 
Samenvattend het volgende voorstel: 
“Kadetten ” (ketelbinkie t/m zk 1e klas) 
Minimum 9, maximum 21. Bij binnenkomst maximum 17. 
“Onderofficieren ” (kwartiermeester t/m schipper) 
Minimum 16, maximum 27. 
“Officieren ” (opperschipper t/m Commandant) 
Minimum 18, geen maximum. Voor zij instromers minimum 21. 
(NB: De opperschipper wordt in dit kader gelijkgesteld met een officier, zodat altijd de mogelijkheid blijft bij het zkk 
actief te blijven zonder officier te worden.)  
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1.5 – B   Verdeling kaderleden / kadetten. 
Er dient een goede balans te zijn tussen de totale korpssterkte en het aantal 
officieren en onderofficieren. 
Het hhr stelt een goed maximum van 15% van de korpssterkte aan officieren en 
maximum 25% aan onderofficieren. 
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat elk korps eerst een minimum 
aantal kaderleden vast moet stellen welke nodig zijn om het materieel te 
onderhouden en het korps te leiden, anders zou een korps wat in een dip zit met 
slechts 20 leden ook maar 8 leidinggevenden mogen hebben. Dit is waarschijnlijk 
niet genoeg om het materieel te onderhouden en activiteiten te ontplooien het 
ledenaantal te laten groeien. 
Wat het minimum aantal kaderleden zou moeten zijn, moet plaatselijk worden 
vastgesteld en hangt af van de grootte, de staat en de gecompliceerdheid van het 
materieel, alsmede van de beschikbare inzet van de individuele kaderleden. 
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2. Public relations.  
 
2.1 Algemeen. 
Het gebrek aan eenheid nekt ons.  
We hebben te weinig eenheid in structuur, kleding, symbolen, opleidingen, kleuren 
etc. etc. 
We kunnen ons niet goed en duidelijk als één vereniging presenteren naar potentiële 
jeugdleden enerzijds, en niet aan de maritieme sector, oftewel de potentiële 
sponsors anderzijds. 
Dit is niet zomaar een mening maar komt duidelijk naar voren in de 2 scripties 
alsmede uit gesprekken met, en opmerkingen van, diverse buitenstaanders. In de 
STW kwam als tip vanuit de maritieme academies en bedrijven naar voren dat we 
meer contacten moeten leggen en meer aan PR moeten doen 
Verder nemen we onvoldoende deel in belangenorganisaties. 
We zijn te onbekend en onbekend maakt onbemind. 
We moeten naar een situatie toe waarbij er niet 19 individuele korpsen zijn, 
maar 19 samenwerkende korpsen die het ZKKNL maken! 
Met meer samenwerking en eenduidigheid kunnen we leden werven, sponsoring 
binnenhalen en een stem zijn in belangenorganisaties en naar de overheid. 
In de komende hoofdstukken wordt omschreven hoe we dit kunnen gaan doen. 
Daarnaast heeft het zkk, voor zover men ons dan wel kent, een marine imago. Dat is 
ook niet zo vreemd, we dragen marine kleding, hebben marine rangen, varen 
grotendeels met ex marine schepen, de marine is een hoofdsponsor en in de 
landelijke organisatie zitten vaak mensen die (ex) marine zijn en zich ook als zodanig 
profileren. 
Uit de STW en andere bronnen blijkt dat andere maritieme organisaties dit als een 
tekortkoming van het zkk ervaren. Hierdoor is de interesse en bereidheid om het zkk 
op wat voor manier dan ook te ondersteunen of met het zkk samen te werken laag. 
Ook sommige ouders vinden het militaristische beeld een reden hun zoon of dochter 
niet lid te laten worden. 
We moeten dus maatregelen gaan nemen om er voor te zorgen dat naar alle 
maritieme sectoren en het publiek duidelijk wordt dat wij een onafhankelijke 
organisatie zijn welke zich richt op de gehele maritieme sector, niet alleen de marine. 
En dat wij weliswaar een jeugdvereniging zijn waar discipline wordt bijgebracht, maar 
dat wij geen militaristische organisatie zijn.  Dit alles uiteraard zonder de goede 
relatie die we met de marine hebben te schaden. Ook de hiërarchische structuur 
moet blijven bestaan, deze is ook op niet-marine schepen gebruikelijk, echter de 
presentatie naar buiten mag wat minder militaristisch. 
Het afzwakken van het marine imago is mogelijk door de kleurstelling van de 
korpsschepen af te laten wijken van die van de marine, andere kleding te gebruiken 
etc.  
Ook het gebruik van rangen en titulatuur welke niets met het zkk te maken hebben 
zouden zo veel mogelijk vermeden moeten worden. 
Het moet duidelijk zijn wanneer iemand uit hoofde van zijn vrijwilligerswerk bij het zkk 
optreedt, of uit hoofde van zijn professionele functie bij een bedrijf of 
overheidsorgaan. (KM) 
Het gebruik van marine rangen, titels en kleding draagt bij aan het gebrek aan 
uniformiteit en aan het beeld van de buitenwereld dat het Zeekadetkorps een 
onderdeel van de marine is. 
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Voor de duidelijkheid, uniformiteit en eenheid, zowel intern als extern, is het beter als 
iedereen zich bij zkk activiteiten presenteert met rangen, titels en kleding welke met 
het zkk verband houden. 
Al het andere is geschikt voor zijn eigen professionele carrière maar niet voor het 
zkk.  
 
 
2.1 Verhogen ledenaantal. 
Het gemiddelde ledenaantal per 1 januari 2010 ligt zo rond de 26 per korps. (Onder 
“leden” verstaan we in dit verband alle geüniformeerden van aspirant / ketelbinkie tot 
commandant) 
Dit aantal is duidelijk te laag en de ambitie is reeds eerder uitgesproken om te 
groeien naar 35 leden per korps. 
Om leden te krijgen zullen we ze actief moeten werven, de tijden dat ze zichzelf 
meldden is voorbij. 
Op dit moment is het ieder korps voor zich. Het zou goed zijn als de PR commissie 
een landelijke ledenwervingdag zou organiseren zodat de landelijke media gezocht 
kan worden. 
Voorwaarde is wel dat elk korps meedoet en op zijn beurt de lokale media zoekt. 
 
Een ander middel om leden te werven zijn de stands op beurzen als HISWA en 
EUROPORT. Vroeger had het zkknl deze, nu niet meer. Dat is jammer want het zou 
ook bijdragen aan de naamsbekendheid zowel bij het publiek als bij potentiële 
sponsors. 
Een goedkopere en, logistiek gezien, beter werkbare oplossing is het plaatsen van 
een stand bij lokale evenementen. Er hoeft dan door ZKKNL in 1 stand voorzien te 
worden welke lokale korpsen zelf opbouwen en bemannen bij betreffende lokale 
evenementen. 
 
De invoering van de zg. ‘ketelbinkies’ is een goede beslissing geweest, veel korpsen 
hebben leden van 9 en 10 jaar binnengehaald die daarna vaak doorstromen naar 
aspirant zeekadet. 
Om landelijk bekend te kunnen maken dat de minimum leeftijd 9 jaar is, is het wel 
noodzakelijk dat alle korpsen kinderen vanaf 9 jaar toelaten. Momenteel is dat nog 
per korps verschillend.  
 
In de SC wordt opgemerkt dat als motto van het zkk vaak “wijst de jeugd de weg naar 
zee” gebruikt wordt. Dit schrikt veel ouders af, want sturen zij hun kind dan de zee 
op? 
Een wat meer recreatieve / speelse benadering zou bij aanvang beter zijn, om pas 
dieper op het wekken van interesse in te gaan in een later stadium. 
Voor sponsors daarentegen is het motto wel geschikt. 
Dan als laatste nog een toevoeging betreffende het ledenaantal, we zouden de 
korpsen kunnen onderverdelen in 5 categorieën: 

1) Minder dan 20 leden. Hier moet serieus nagedacht worden over het wel of niet 
voortzetten van het korps. Is er nog wel potentieel, dient een concreet 
reddingsplan gemaakt te worden met een streefdoelstelling en een 
streefdatum. Niet meer jarenlang aanmodderen. Fusie met een korps in de 
regio kan ook een optie zijn. 
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2) 20 tot 30 leden. “Kleine korpsen”. Levensvatbaar, maar wel werk aan de 
winkel. Korps heeft wel de kracht om zelf voor groei te zorgen. 

3) 30 tot 40 leden. “Gemiddelde korpsen”. Het (voorlopig) beoogde ledenaantal 
van een gemiddeld korps. Meer leden zijn natuurlijk altijd welkom, mits de 
faciliteiten het toelaten. 

4) 40 tot 50 leden. “Grote korpsen”. Uiteraard simpelweg geweldig wanneer een 
korps zoveel leden weet te werven en vast te houden. 

5) Meer dan 50 leden. Dit is momenteel nergens het geval maar komt wel voor. 
Er is natuurlijk niets kwaads van te zeggen, het is een enorm goede prestatie 
maar er schuilt wel een gevaar in: Het is zelden tot bijna nooit gelukt een 
dergelijk hoog ledenaantal voor een langere termijn vast te houden. Het is dus 
niet raadzaam de gehele structuur en materialen (grote korpsschepen) op een 
dergelijk hoog ledenaantal aan te passen. Bovendien moet men altijd in de 
gaten houden of men voldoende kader heeft om veel kadetten te begeleiden 
en ook nog eens een groot schip te onderhouden. 

 
2.2. Verhogen uitstroom naar de maritieme sector. 
Dit raakt de missie van het zkknl in zijn hart, hier gaat het voornamelijk om. 
Er is al jarenlang een tekort aan werknemers in de maritieme sector, het zkknl heeft 
de mogelijkheden welke dit tekort biedt nog niet voldoende benut. 
Het zkknl zou zich duidelijker moeten presenteren als een van de oplossingen voor 
dit tekort. 
Op deze wijze kan mogelijk ook meer sponsoring verkregen worden. 
Hiervoor zullen we echter wel moeten groeien (een organisatie van zo’n 600 leden 
door heel Nederland maakt weinig indruk) en het percentage wat daadwerkelijk een 
maritiem beroep kiest moet omhoog. 
Pas wanneer er in absolute cijfers een hoog aantal (ex) zeekadetten werkzaam is in 
de maritieme sector, zullen we als een serieuze partner worden beschouwd. 
 
Hoe kan een korps de beroepskeuze van zijn kadetten beïnvloeden: 

• Begeleiding door kaderleden welke zelf in de sector werken of dat hebben 
gedaan. 

• Excursies naar maritieme scholen, musea en bedrijven. 
• De activiteiten van het korps nautisch en technisch inrichten. Veel varen met 

het korpsschip, actieve deelname door de kadetten etc. etc.  
• Bij het geven van een opleiding van de kadetten de missie in het achterhoofd 

houden. 
• Contacten onderhouden met scholen en bedrijven en kadetten assisteren & 

informeren over hun mogelijkheden in de sector. 
• Op landelijk niveau kunnen afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld de 

zeevaartscholen. 
• Internetlinks van externe partijen (zoals zeevaartscholen) op de zkk site 

plaatsen. Als deze links wederzijds geplaatst worden is het bijkomende 
voordeel dat het de bekendheid van het zkk kan doen toenemen. 

 
 
2.3 Uitbreiding aantal korpsen. 
Het verhogen van het aantal korpsen was een suggestie welke vanuit maritieme 
organisaties gedaan werd in de STW. 
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Daar elk korps zowel organisatorisch als financieel zichzelf moet bedruipen is er 
eigenlijk geen enkel bezwaar te noemen voor het oprichten van meer korpsen. Het 
HB hoeft er niet groter voor te worden en een nieuw korps kan ook deelnemen aan 
het HB, AR en commissies en zo zelfs een bijdrage leveren. 
Het feit dat er korpsen zijn die kampen met een ledentekort, technische of financiële 
problemen, is geen reden geen andere korpsen op te richten. (Franchise supermarkt 
organisatie C1000 zal ook nieuwe vestigingen oprichten als daar gelegenheid toe is, 
zelfs als er elders in den lande vestigingen failliet gaan.)  
Meer korpsen maakt het totaal van onze organisatie groter, bekender en krachtiger. 
Bestaande korpsen kunnen hier van profiteren, bijvoorbeeld doordat ze meer leden 
zullen krijgen omdat het zkknl meer naamsbekendheid krijgt. 
Het is dus zeer aan te bevelen meer korpsen op te richten. 
Hierbij moet wel zeer goed gekeken worden naar een aantal criteria: 

• Voldoende inwoners in de vestigingsplaats en in de regio. (de vijver om uit te 
vissen moet groot genoeg zijn) 

• Ligging niet in de buurt van een bestaand korps zodat men elkaar niet gaat 
beconcurreren. 

• Een nieuw korps dient duidelijk gemaakt te worden dat men zich dient te 
conformeren aan de statuten en hhr van het zkknl zodat een nieuw korps niet 
een afwijkende koers zal gaan varen. 

• Maritieme traditie en infrastructuur in de vestigingsplaats. Dit is van nut zowel 
uit het oogpunt van een ‘met de paplepel’ ingegoten interesse bij de jeugd, 
alsmede voor het verkrijgen van capabele kaderleden en goede sponsors. 

De indruk bestaat dat er in het verleden bij nieuwe korpsen niet altijd voldoende op 
de bovenstaande criteria is getoetst. 
Een korpsschip is niet per se direct noodzakelijk bij het oprichten van een korps. De 
meeste van de huidige korpsen zijn ook op een walonderkomen begonnen. In enkele 
gevallen kan een korpsschip wel van nut zijn bij het overtuigen van een lokale 
gemeente. 
Vanuit zkknl moet er een permanente commissie in het leven geroepen worden die 
gaat proberen nieuwe korpsen op te richten. (e.e.a. conform hhr 2.2)  De energie 
welke in het oprichten van nieuwe korpsen wordt gestoken mag niet ten koste gaan 
van de energie welke nodig is de reeds bestaande korpsen te ondersteunen. 
De juiste volgorde is dat er 1) een welwillend gemeentebestuur wordt gezocht, 2) een 
bestuur word gevormd, en 3) kaderleden worden verzameld. Uit de kaderleden wordt 
een commandant gekozen. 
E.e.a. met het doel het korps z.s.m. op eigen benen te laten staan. 
Dit kost tijd en kan niet overhaast gebeuren, een mooi streven zou zijn 1 korps per 
jaar, waarbij er pas aan een nieuw korps wordt begonnen wanneer het laatst 
opgerichte korps op eigen benen staat en volledig operationeel is. 
Volgens deze doelstelling zou het aantal korpsen over de periode 2010 – 2018 
kunnen groeien van 19 naar 27. 
Indien de doelstelling gehaald word, zowel wat betreft het aantal korpsen als het 
aantal leden per korps, zouden we moeten groeien naar ongeveer 950 leden. Daarbij 
opgeteld de instructeurs, lokale besturen en de landelijke organisatie, zou de 
omvang van de gehele organisatie zkk in 2018 moeten groeien tot een totaal van 
ongeveer 1150 personen t.o.v. ongeveer 650 personen heden. 
Dit is ambitieus, maar niet onmogelijk. 
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2.4 Kleur korpsschepen en kleine vaartuigen. 
Het is de werkgroep bekend dat dit, voor enkele korpsen, een gevoelig onderwerp 
betreft. Desalniettemin wil de werkgroep hier toch een discussie op gang brengen, 
daar het belang van uniformiteit groter is dan men wellicht zou denken. 
Uit zowel het onderzoek betreffende de communicatie alsmede het onderzoek 
betreffende de toegevoegde waarde van het ZKKNL aan de maritieme sector komt 
duidelijk de constatering naar voren dat de kleuren van alle vaartuigen niet eenduidig 
zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat eenduidigheid in de gebruikte kleuren het ‘wij’ 
gevoel zou kunnen bevorderen en vooral naar buiten toe een betere presentatie van 
het ZKK zou geven. 
Het is ook een zeer vreemde situatie dat er bij het zkk geen eenheid is. Immers elke 
organisatie, of het nu een koopvaardij rederij, marine, Rijkswaterstaat, 
baggermaatschappijen etc. etc. betreft, heeft eenduidige kleuren. Ook aan de wal is 
het niet meer dan normaal, denk aan de Nederlandse Spoorwegen, 
busvervoersbedrijven, vliegtuigmaatschappijen etc. etc. 
Iedereen heeft uniforme kleuren behalve het zkknl.  
Enige uitzondering hierop vormt Scouting, die hebben geen uniforme kleuren voor 
hun schepen en dat is nu juist een kans voor het zkk. Met duidelijke uniforme kleuren 
kunnen wij onze vloot duidelijker presenteren dan de Scouting vloot. 
Korpsen die zich momenteel niet houden aan de kleurschema’s hebben daar over 
het algemeen 5 redenen voor: 

1) Men kan soms gratis verf van de Marine krijgen. Wellicht is dit te ondervangen 
door met geheel ZKKNL de verf centraal en goedkoop in te gaan kopen. 
Daarnaast is wellicht een eenmalige, gedeeltelijke donatie van verf vanuit het 
HB naar enkele korpsen toe het middel om alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. 

2) Men vindt de zelf gekozen kleur mooier. Dat is een discussie waar men nooit 
uitkomt, smaken verschillen nu eenmaal en zijn ook nog eens afhankelijk van 
de tijd waarin we leven. Het is hier beter het belang van het zkk boven de 
persoonlijke smaak te laten meewegen.  

3) Men wil het schip in de originele kleuren houden vanwege de originaliteit. Voor 
het behouden van een varend monument status is dit beslist niet nodig, ook 
niet bij een 2e schouwing, dat heeft de praktijk uitgewezen. Verder moet men 
niet vergeten wat de doelstelling van het zkk is, het zkk is geen 
behoudsorganisatie voor varende monumenten. Uiteraard is dat soms een 
leuke bijkomstigheid, maar ook hier zouden de belangen van het zkk zwaarder 
moeten wegen. 

4) Men vind de officiële ZKK kleuren niet praktisch. Ook dit argument is 
ingehaald door de praktijk. Diverse korpsschepen, zowel van hout als van 
metaal, gebruiken de zkk kleuren zonder problemen. 

5) Men zou meer leden krijgen door het gebruik van marine kleuren. Als men kijkt 
naar de sterktelijsten van alle korpsen welke elk jaar opgemaakt worden en 
vervolgens een relatie zoekt met de kleurstelling van de korpsschepen ziet 
men dat dit argument geen stand houdt. 

 
Het hhr maakt nu onderscheid tussen de zeegaande korpsschepen, binnenvaart 
korpsschepen en kleine vaartuigen. Deze 3 groepen hebben alle 3 een verschillend 
kleurenschema. 
Hierdoor ontstaat er geen eenheid zelfs wanneer alle korpsen zich aan het hhr 
zouden houden. 
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Beter zou het dan ook zijn 1 kleurenschema te hebben voor alle schepen, ongeacht 
de grootte, constructie of vaargebied. Bovendien worden de vletten momenteel in 
kleuren gezet welke vergelijkbaar zijn met de kleuren die een groot gedeelte van de 
Scouting ook gebruikt, een meer onderscheidende kleur waar ook nog eens de 
kleuren van het korpsschip in terugkomen zou beter zijn. 
Uiteraard zal bij een aantal vaartuigen bekeken moeten worden hoe e.e.a. praktisch 
uitgevoerd wordt, de schepen zijn immers erg verschillend, maar uiteindelijk hebben 
alle schepen een romp en een dek dus de grote lijnen kunnen altijd aangehouden 
worden. 
Verder vermeld het hhr momenteel geen RAL kleuren, waardoor schepen welke wel 
conform hhr geschilderd zijn soms toch geen uniformiteit vertonen omdat de tinten 
verschillen. Een RAL nummer is dus gewenst.  RAL nummers zijn er wel geweest, 
wellicht is het goed deze nog eens boven water te halen. 
Daar het merendeel van de korpsschepen zeegaand is, zou het meest logische zijn 
alle korpsschepen aan te passen aan de kleuren zoals deze voor de zeegaande 
schepen gelden. Nadeel van deze kleuren is dat deze ook gebruikt wordt door het 
loodswezen en de zg. ‘boefjesboten’. 
De kleuren zoals deze nu voor de binnenschepen zijn voorgeschreven zijn 
nauwelijks kenmerkend, terwijl het juist de bedoeling van een uniform kleurenschema 
is herkend te worden. 
Het is natuurlijk mogelijk om, geheel los van bestaande afspraken, naar een geheel 
nieuw kleurenschema toe te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een kleurenschema welke 
gebaseerd is op de kleuren in het nieuwe logo. De werkgroep heeft hier geen 
bezwaar tegen, het is het belangrijkste dat er eenheid komt, in welke kleur dan ook. 
 
2.5 Kleding. 
Uit zowel het onderzoek betreffende de communicatie alsmede het onderzoek 
betreffende de toegevoegde waarde van het ZKKNL aan de maritieme sector komt 
duidelijk de constatering naar voren dat de kleding (uniformen en werkkleding) zoals 
wij deze gebruiken hetzelfde zijn als die van de Marine en hierdoor voor een leek niet 
te van marine te onderscheiden zijn. 
Verder is de verstrekking van kleding via de KM steeds moeilijker geworden, 
momenteel zelfs onmogelijk. 
Het is ook niet duidelijk of alle KM kleding beschouwd mag worden als zkk kleding of 
slechts een gedeelte daarvan? 
Verder draagt het gebruik van marine kleding bij aan het beeld dat wij een marine 
organisatie zijn. 
Uit deze 4 oogpunten is het dus de vraag of we niet naar een eigen kledinglijn 
zouden moeten? 
Daar komt bij dat de KM kleding zoals gezegd zeer moeilijk of niet te krijgen is, via 
een commerciële leverancier zouden die problemen verleden tijd worden. 
Gedacht wordt aan een kledinglijn welke bestaat uit 1 pak, welke geschikt is voor alle 
activiteiten en voor lichte werkzaamheden. Een soort ‘jeugduniform’. Bij vuile 
werkzaamheden kan men een zkk overal gebruiken. 
Het onderscheid werkpak / uniform vervalt dan. 
Elke zeekadet dient een basis kleding pakket aan te schaffen welke voor een 
redelijke prijs te krijgen moet zijn. Daarnaast is er dan optionele kleding te krijgen. 
De nieuwe kleding wordt voorzien van uiterlijk kenmerken waaruit duidelijk wordt dat 
het het Zeekadetkorps Nederland betreft, maar ook kenmerken van het lokale korps 
alsmede rang- en onderscheidingstekens. 
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Alternatief is het uniform wel te behouden, maar in eerste instantie alleen voor de 
werkkleding een eigen leverancier te kiezen. Indien besloten wordt het uniform wel te 
behouden is het wellicht een optie het gebruik van het ‘baaien hemd’ af te schaffen. 
Een commerciële leverancier van werkkleding zal vermoedelijk betere en meer 
constante leveringen kunnen bewerkstelligen. Korpsen kunnen rechtstreeks bij de 
leverancier bestellen zodat er niemand binnen ZKKNL nodig is die e.e.a. coördineert. 
 
Dan nog een noot: Het valt op dat er regelmatig leden van het zkk tijdens zkk 
activiteiten in marine kleding met marine uitmonsteringen lopen. 
Op zich is dat vreemd, iemand die bij de brandweer werkt komt toch ook niet in zijn 
brandweerkleding op zijn zaterdagse voetbalclub in plaats van het lokale 
voetbaltenue? Ook dit draagt bij aan het marine imago. 
 
 
2.6 Gebruik van logo’s en symbolen op vlaggen, kleding, PR materiaal etc. 
Uit zowel het onderzoek betreffende de communicatie alsmede het onderzoek 
betreffende de toegevoegde waarde van het ZKKNL aan de maritieme sector komt 
duidelijk naar voren dat er binnen het ZKKNL te weinig huisstijl is. Briefpapier, 
vlaggen, kleding etc. etc. zijn te weinig uniform waardoor er intern geen duidelijkheid 
is, maar vooral naar buiten toe het ZKK zich niet kan presenteren als 1 organisatie. 
Die verdeeldheid is schadelijk voor het Zeekadetkorps. 
De duidelijke huisstijl op de internetsite en het nieuwe logo is een positief punt, 
echter het nieuwe logo wordt nog onvoldoende gebruikt door de lokale korpsen. 
Het nieuwe logo zou digitaal aangeleverd moeten worden aan alle korpsen met als 
enig verschil dat er in plaats van “Nederland” de naam van het plaatselijke korps 
vermeld wordt. 
De vlag van het zkk zou aangepast moeten worden om meer overeenstemming met 
het logo te krijgen. 
 
2.7 Samenwerking met andere organisaties. 
Er zijn momenteel 3 ‘taskforces’ actief welke allen geheel of gedeeltelijk bezig zijn 
met en enthousiasmeren van jongeren voor een beroep in de maritieme wereld: 
Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden. (KVNR en vakbond Nautilus NL) 
Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. (Overheid) 
Taskforce jongeren. (Nederland Maritiem land, sites www.spetterendeopleidingen.nl, 
www.spetterendnieuws.nl, www.kiesmaritiem.nl.) 
Dat het ZKKNL niet of nauwelijks bij dit soort taskforces en hun activiteiten betrokken 
is, is een gemiste kans. 
De PR commissie van het ZKKNL zal zich hier in de toekomst actief mee bezig 
moeten houden, als we niet gevraagd worden moeten we onszelf maar melden! 
Samenwerking met Scouting kan, uitsluitend op bestuurlijk niveau, een voordeel zijn. 
Denk aan de ledenadministratie, PR, regelgeving etc. 
Echter extern moet duidelijk zijn dat het separate organisaties zijn. Het ZKK kampt al 
met het imago probleem dat de buitenwereld het onderscheid niet ziet. Gaan wij, 
zichtbaar voor de buitenwereld, samenwerken met Scouting, zal het zo mogelijk nog 
moeilijker worden duidelijk te maken dat wij echt een andere organisatie zijn, met een 
andere doelstelling en een heel eigen karakter. 
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3. Opleidingen. 
 
3.1 Algemeen. 
Na een lange moeizame opstart, functioneert de opleidingscommissie nu naar 
behoren en heeft voldoende bezetting. 
Dit is een prijzenswaardige prestatie, maar uiteraard moet er nog veel werk verzet 
worden. 
Zoals uit de beide scripties blijkt is het van belang dat de opleidingssystemen door 
alle korpsen uniform gebruikt worden. 
Basis hierin is dat iedereen hetzelfde lesmateriaal gebruikt, de interpretatie en het 
gebruik in de praktijk mag door het lokale korps bepaald worden. 
De scriptie “toegevoegde waarde” geeft veel interessante informatie welke voor de 
commissie opleidingen van nut kan zijn. 
Verder ligt er een taak voor de commissie opleidingen om het door de commissie 
ontwikkelde opleidingsplan te koppelen aan de bevorderingseisen zoals deze in het 
hhr van het zkknl staan. 
Deze bevorderingseisen zijn aan een revisie toe, dienen dus aangepast te worden 
aan de huidige tijd en aan het opleidingsprogramma.  
 
3.2   CWO 
Er wordt hier al aardig mee aan de weg getimmerd, en de inzet is goed.  
De trant van het behalen van diploma’s welke wettelijk of maatschappelijk erkend zijn 
is een zeer positieve waar door de opleidingscommissie actief mee verder gegaan 
kan worden. Hierbij hoeft men niet alleen te denken aan de vaardiploma’s zoals 
CWO, maar ook aan cursussen op het gebied van veiligheid, logistiek etc.  
Probeer ofwel via de KM, via een zeevaartschool of via een bedrijf (bv RICAS) een 
training te doen. Op die manier kan men ook externe erkenning krijgen. Het zelfde 
geld voor het EHBO eenheidsdiploma’s. Bijna iedere gemeente in Nederland heeft 
wel een lokale (KNV) EHBO afd., probeer daar iets te regelen. De meeste afd. zijn 
bereid om een aparte groep op te nemen en die te trainen en herhalingen te 
organiseren. Voordeel van een KNV EHBO afd. is dat deze niet commercieel werken, 
wat de kosten drukt. 
Het brevet seiner kan voor een groot gedeelte worden gekoppeld aan 
Basismarifonie/Marcom opleidingen, er zijn diverse opleidingsinstituten waar men 
examens kan doen. De lesstof kan evt. in huis worden gegeven als men kader heeft 
die aansprekend les kunnen geven in de materie. Het zelfde gaat op voor het Klein 
Vaarbewijs, waar overigens een koppeling gemaakt kan worden naar het CWO. 
Voor de opleiding Hofmeester zou dan de koppeling gezocht kunnen worden met 
een van de horeca vakbekwaamheiddiploma’s en sociale hygiëne. Een 
samenwerking met een instantie als de SVH zou hier mogelijkheden bieden. 
Voor de techniek wordt het wat moeilijker, de machinist opleiding is degelijk en 
grondig. Hoe hier erkenning voor moet worden gezocht is nog niet duidelijk.  
Streven moet zijn dat de lesstof aansluit op de nautische opleidingen. 
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3.3   Kadercursussen 
Uit beide scripties blijkt dat veel korpsen de kadercursussen erg duur vinden. 
De cursussen op zich worden positief beoordeeld, het is dus een financiële kwestie. 
De wijzigingen van de cursussen in modules hebben als positief resultaat gehad dat 
de cursussen nu vol bezet zijn. Hierdoor is de prijs per cursist gedaald. 
De kadercursussen dragen in ieder geval positief bij aan de leiderschap- en 
omgangscapaciteiten van kaderleden. 
Wel wordt opgemerkt dat er in de kadercursussen wat meer aandacht zou mogen 
zijn voor de sociale veiligheid van de jeugd. 
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4. Techniek en veiligheid schepen. 
 
4.1 Algemeen. 
Aan de veiligheid mag nooit concessies worden gedaan, wij werken met het 
allerbelangrijkste uit het leven van de ouders, nl. hun kind. We moeten niet alleen 
voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook trachten daarboven uit te steken. 
Natuurlijk moeten we waken dat we niet doorslaan, sport en spel op en rond het 
water brengt altijd een risico met zich mee wat op de juiste waarde beoordeeld moet 
worden zodat er passende voorzorgen kunnen worden genomen. Net zoals in het 
bedrijfsleven is een risico inventarisatie en evaluatie noodzakelijk. Passende 
maatregelen kunnen daarop worden genomen. Activiteiten simpelweg stopzetten is 
niet de juiste weg. 
 
4.2 CTV. 
De Commissie Techniek en veiligheid kan een grote rol spelen voor het veilig in de 
vaart houden van korpsschepen. 
Denk aan circulaires met advies en nieuws over regelgeving, advies op maat bij 
problemen, bemiddeling etc.  
 
4.3 Korpsschepen. 
Het onderhouden en in de vaart houden van korpsschepen kost veel tijd, geld en 
inzet van de korpsleiding. 
De vraag wordt weleens gesteld of het principe ‘elk korps een eigen schip’ haalbaar 
is en blijft? 
Een legitieme vraag, echter men raakt hier een van de kernen van het zkk en het 
zeekadet zijn. 
Elke zeekadet en kaderlid geeft zijn tijd en inzet voor een groot deel uit binding met 
het schip. 
Dat is ook juist wat een zeekadet onderscheid van een scout. 
Op een varend korpsschip kunnen de lessen in de praktijk gebracht worden en 
vaardigheden worden geleerd welke simpelweg niet in een vletje geleerd kunnen 
worden. 
Het wegdenken van een korpsschip is voor een korps als het wegdenken van een 
vitaal orgaan. Uiteraard speelt hier ook een stukje emotie bij, maar dat kan men niet 
zomaar aan de kant zetten. Emotie is de aanzet tot motivatie en inzet. Bovendien is 
gebleken dat korpsen met een niet varend korpsschip meer moeite hebben met het 
aantrekken en behouden van leden dan een korps met een varend korpsschip. 
Het alternatief is een systeem waarbij er of helemaal geen schepen zijn, of enkele 
schepen welke geheel zkknl moeten bedienen. 
Helemaal geen schepen zal voor veruit de meeste leden geen optie zijn, enkele 
schepen voor heel zkknl stuit ook op bezwaren, wie gaat deze schepen namelijk 
onderhouden en bemannen? En kun je jeugdleden wel echt de opleiding en het 
plezier bieden die zou willen bieden wanneer je slechts een enkele keer 
daadwerkelijk met een schip gaat varen? 
 
Maar moeten we dan zo doorgaan? 
Nee, niet helemaal. Er zal beter gekeken moeten worden naar de afmetingen en de 
technische gecompliceerdheid van een korpsschip. Grote / technisch gecompliceerde 
schepen zijn moeilijk te onderhouden. Ook schepen met zeer oude technieken 



 20 

(houten romp, oude motoren) worden in de toekomst steeds moeilijker in de vaart te 
houden. Korpsen die dat nu wel voor elkaar krijgen kunnen daar uiteraard gewoon 
mee doorgaan, maar voor andere korpsen moet gekeken worden naar verkoop of 
schepenruil. 
Nieuw op te richten korpsen dienen dan ook klein te beginnen. 
Men kan bijvoorbeeld ook denken aan een situatie waarbij de korpsschepen klein 
zijn, tussen de 20 en 30 meter, en geen andere faciliteiten aan boord hebben dan 
slaapplaatsen, sanitair en kombuis voor de opvarenden. 
Bij een beoogd gemiddeld ledenaantal van 35 zou een schip met slechts 20 tot 30 
bedden al genoeg zijn. Immers lang niet alle leden doen met alle varende activiteiten 
mee i.v.m. werk, vakantie etc. 
Een dergelijk klein korpsschip is goed bij te houden en prima voor kampen. 
Overige benodigde ruimte zoals instructieruimtes, een werkplaats, opslag, een 
kantoor, een plaats om kleine vaartuigen te onderhouden etc. kunnen aan de wal of 
op pontons / dekschuiten gerealiseerd worden. 
Verder is het een goede ontwikkeling dat korpsen die geen varend schip hebben, of 
te weinig bemanning voor het schip, inschepen op andere korpsschepen en zo 
gezamenlijk leuke activiteiten ontplooien tijdens zomerkampen en vaarweekenden. 
Daar er altijd wel korpsen zullen zijn die om wat voor reden dan ook niet met een 
eigen varend schip op stap kunnen, (doorgaans ongeveer 10 tot 20% van de 
schepen) is het samen zijn op 1 korpsschip een ontwikkeling die aangemoedigd dient 
te worden. Verder denkend in die trant, zou men ook kunnen denken aan kleine 
korpsen zonder korpsschip welke, voor varende kampen, aansluiting vinden bij iets 
grotere korpsen met een korpsschip in de regio. Deze korpsen kunnen bij hun 
thuisbasis gebruik maken van een ponton of walonderkomen met enkele vletten of 
bijvoorbeeld een niet varend korpsschip. 
 
 
4.4 Vervanging materieel. 
Over het algemeen is het gemakkelijker een schip in de vaart te houden dan een 
ander korpsschip aan te schaffen.  
Elk korps moet kritisch naar het eigen schip kijken, is deze op lange termijn in de 
vaart te houden? 
Is het antwoord ‘Ja’, wat zijn dan de voorwaarden? Overleg met de CTV is wenselijk. 
Is het antwoord ‘Nee’, wat dan? Op zoek naar een ander korpsschip? Een nieuw 
korpsschip zal ook aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. (zie 4.1) 
Het HB ZKKNL zal incidenteel kunnen assisteren in deze kwesties, echter ook hier 
zullen korpsen er in eerste instantie van uit moeten gaan dat men hier zijn eigen plan 
moet trekken, ook financieel gezien. 
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5. Financiële positie korpsen. 
 
Belangrijk is dat om alles te kunnen realiseren en uit te voeren er geld is. Een solide 
basis en medewerking vanuit de lokale samenleving is van groot belang. Je kunt 
beter 50 kleine sponsoren en donateurs hebben die je koesteren dan één of twee 
mega sponsoren die eigenlijk helemaal geen feeling hebben met je club.  
Het is al lang de bedoeling dat elk korps individueel zijn begroting sluitend maakt 
zonder hulp vanuit de landelijke vereniging. 
Dit zelfde geld voor de vereniging ZKKNL. (m.u.v. de contributies van de lokale 
korpsen.) 
De huidige situatie waarbij het ZKKNL zich richt op belangenorganisaties en grote 
overheidsinstanties (zoals KVNR en KM) en de lokale korpsen zich richten tot 
individuele (lokale) bedrijven is een goede situatie. 
Zo zit niemand elkaar in de weg. 
De financiële positie van de korpsen is dan ook iets wat men binnen het eigen korps 
in orde moet houden. 
Incidenteel kan het zkknl korpsen bijstaan indien ze in de problemen raken, maar dit 
moeten uitzonderingen zijn. 
Het is dan ook beter te werken met leningen en niet met giften daar bij het laatste de 
overige korpsen benadeeld worden, zij hebben immers niets nodig omdat ze zelf de 
zaken op orde hebben.  
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6. Communicatie en samenhang binnen ZKKNL. 

 
6.1 Verbeteren onderlinge communicatie. 
Er wordt veel gezegd over het matige verloop van de onderlinge communicatie. 
In 2008 is hier door een studente onderzoek naar gedaan (SC), hier kwamen enkele 
interessante constateringen en aanbevelingen uit: 

• Veel korpsen geven aan meer onderling contact te willen, echter dit blijkt niet 
uit hun daden. Vergaderingen van AR, commandanten, evenementen als de 
landelijke roeiwedstrijden etc. etc. worden zeer matig bezocht. Ook wordt er 
vaak niet gereageerd op E-mails e.d. 

• Men doet niet aan vergaderingen mee omdat men het nut er niet van inziet, 
hetgeen opvallend is daar men tevens aangeeft meer contact en overleg 
tussen de korpsen onderling en het HB te willen. 

• Basishouding tijdens discussies is een gesloten houding. 
Het rapport van de studente is zeer interessant, echter toegespitst op haar 
studieopdracht. Kant en klare oplossingen worden niet aangedragen. (De meeste 
bestuursleden zullen geen zin hebben samen een spelletje te spelen, zie de SC)  
In ieder geval is het van belang dat korpsen regelmatig aanwezig zijn bij de diverse 
vergaderingen en evenementen, hiermee slaat men 2 vliegen in 1 klap, het draagt bij 
aan het ‘wij’ gevoel en het draagt in hoge mate bij aan de uitwisseling van informatie 
over en weer. Korpsen worden opgeroepen eventueel een ter zake kundig iemand 
naar een vergadering te sturen indien de commandant of voorzitter verhinderd is. 
Vergaderingen kunnen worden gevolgd door een lunch / diner of een borrel zodat er 
meer informeel contact ontstaat. 
Aanwezigheid bij gelegenheden als de landelijke roeiwedstrijden of de PR dag van 
het zoka draagt ook bij aan een verbetering van de communicatie en de eenheid. 
De landelijke website kan als een positief punt genoemd worden, deze wordt 
regelmatig bijgewerkt en geeft een schat aan informatie.  
Een suggestie om de respons op mailings te verhogen is wellicht om op de lijsten 
met contactgegevens van de korpsen naast het bestuur en commandant, ook de 
contactgegevens van de eerste officier vermelden. Informatie blijft namelijk soms 
hangen bij commandant en bestuur, dit kan gedeeltelijk ondervangen worden door 
berichten ook naar de eerste officier van korpsen te sturen. 
Verder hebben de meeste E-mail programma’s de mogelijkheid om 
ontvangstbevestigingen te vragen, het sturen van een herinnering is ook vaak zinvol. 
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat, waar de AR voornamelijk over financiën 
en bestuurstechnische zaken gaat, er behoefte is aan meer operationeel overleg. 
Een zeer goed platform hiervoor zou de commandantenvergadering zijn, echter deze 
wordt niet met een duidelijke regelmaat gehouden en gaat meestal voornamelijk over 
het zomerkamp. 
Het zou wellicht beter zijn als de commandantenvergadering op vastgestelde datums 
1 keer per kwartaal zou worden gehouden en zou bestaan uit 2 delen: als eerste alle 
algemene zaken welke onder de uitvoering van de commandant vallen, als tweede 
het zomerkamp. 
Gezien het geringe aantal deelnemers aan een commandantenvergadering 
(maximaal 20 personen) zou dit overleg ook om de beurt op een korpsschip plaats 
kunnen vinden. 
Dit verhoogt het contact en inzicht in elkaars korps.  
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6.2 Verhogen betrokkenheid lokale korpsen met ZKKNL en korpsen onderling. 
Uit hetzelfde onderzoek naar de communicatie kwam ook het volgende naar voren: 

• Veel korpsen hebben een weinig positief beeld van elkaar, een beeld wat vaak 
niet blijkt te kloppen. Een positievere blik is hierin zeer gewenst! 

• Emoties uit het verleden spelen vaak een rol, de leden onthouden te veel en 
geven daardoor het HB geen kans, omdat het ooit eens fout gegaan is. 

• Ieder korps is zijn eigen eilandje en duld geen inmenging. 
• Alle zaken worden geregeld door enkele korpsen, de rest consumeert. 
• De behoefte aan onderling contact tussen korpsen is zeer gewenst onder de 

zeekadetten. 
• Veel officieren en onderofficieren voelen zich zeer verbonden met het lokale 

korps, maar geheel niet met de landelijke organisatie. Dit heeft geleid tot een 
gebrek aan eenheid en daardoor ook gebrek aan daadkracht als organisatie 
en een matige presentatie naar de buitenwereld toe. 

Het ‘wij’ gevoel terug moet komen binnen de gehele organisatie! 
Ook hier spelen de vergaderingen en evenementen een rol. Aanwezigheid en 
onderlinge communicatie bij deze vergaderingen en evenementen kunnen de 
betrokkenheid verhogen. 
Ook wordt de landelijke website hier weer positief genoemd. Informatie over 
gezamenlijke activiteiten verhogen de betrokkenheid. 
Verder heeft het ZKKNL al enige jaren het beleid dat de leden van het HB en de 3 
aan het HB gelieerde commissies (opleidingen, PR en CTV) uit de korpsleidingen 
mogen komen. Men beveelt dit zelfs aan. 
Dit is een positief punt waar echter niet altijd voldoende gehoor aan wordt gegeven. 
Een korps is lid van de landelijke vereniging en een goed lid zou actief bij moeten 
dragen, net zoals een kadet of kaderlid zich als goed lid van zijn lokale korps moet 
gedragen. 
Een mooie richtlijn zou zijn dat elk korps vanuit haar bestuur of scheepsleiding 
tenminste 1 lid levert aan het HB of een van de 3 commissies. Overigens kunnen dit 
uiteraard ook ‘stand-alone’ taken zijn zoals bijvoorbeeld liaison officier. (HB 
ondersteuning) 
 
 
6.3 Hoe kan men korpsen motiveren zich aan de afspraken houden? 
Vroeger was er een financiële bijdrage vanuit ZKKNL naar korpsen. Reeds lang 
geleden is besloten dat elk korps zijn eigen begroting sluitend dient te maken. Reden 
hiervan was dat de landelijke subsidies niet voldoende waren en dat dit het 
groeipotentieel zou vergroten. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat het ZKKNL 
geen middelen meer heeft om de gemaakte afspraken te handhaven. Het enige 
dwangmiddel is royement en daar wil niemand naar toe. 
Ook hier ligt weer een taak voor alle betrokkenen de communicatie en het ‘wij’ gevoel 
te verbeteren. 
Korpsen die veel onderling contact hebben en bij alle vergaderingen aanwezig zijn 
waar het beleid wordt gemaakt, zullen minder snel de neiging hebben tegen 
datzelfde beleid in te gaan. Ze waren er immers zelf bij en voelen wellicht een morele 
verplichting naar hun zusterkorpsen.  
Tijdens de AR wordt wel gestemd, maar vaak niet duidelijk genoeg. 
Voor belangrijke beslissingen zou het goed zijn een duidelijke stemronde te houden 
waarbij van elk statutair AR lid vastgelegd word wat zijn stem was. 
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Korpsen worden dan gedwongen duidelijk kleur te bekennen en kunnen daar dan 
later op aangesproken worden. Dit is beter dan de huidige situatie waarbij korpsen 
tijdens AR zwijgzaam instemmen, maar vervolgens thuis in het lokale korps zich niet 
aan de afspraken binnen de AR houden omdat ze “het er toch niet mee eens zijn”. 
(citaat SC) 
Verder is ook hier een actieve deelname van korpsleden in HB en commissies een 
manier om te voorkomen dat korpsen een tegendraadse koers gaan varen. 
Daarnaast is er een andere ontwikkeling geweest in de afgelopen 20 jaar. Vroeger 
werd er vanuit HB zeer krachtig en principieel getracht de afspraken te handhaven. 
Dit heeft in enkele gevallen geleid tot conflicten. Dit is uiteraard niet gewenst, maar 
de lijn van het HB in de afgelopen jaren is echter wellicht naar de andere zijde 
doorgeschoten. Uit voorzichtigheid worden korpsen niet voldoende aangesproken op 
het niet nakomen van afspraken, of als dat wel gebeurde was dat niet zichtbaar voor 
andere korpsen. 
Het is zaak dat wanneer er binnen een AR vergadering afspraken worden gemaakt, 
deze afspraken later tijdens een AR worden geëvalueerd en aan korpsen welke zich 
niet aan de afspraken hielden een toelichting gevraagd word. 
Dit is in eerste instantie een taak voor het HB, andere korpsen dienen het HB echter 
wel bij te vallen. 
We maken samen afspraken, dan is er niets verkeerd aan om elkaar daarop aan te 
spreken! 
Uiteraard moeten we niet naar een ‘vingerwijs’ cultuur gaan, maar het beestje mag 
best weleens bij de naam genoemd worden! 
Dan als laatste ter herinnering aan een ieder; Artikel 5.1 uit de statuten van het 
ZKKNL zegt het volgende over de verplichtingen van de leden: “De leden verplichten 
zich bij de toetreding tot naleving van het bepaalde bij of krachtens deze statuten en 
het huishoudelijk reglement tot het voldoen van de door de algemene raad 
vastgestelde contributies en andere verplichtingen der leden.” Kortom houd u aan de 
regels! 
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7. Veiligheid en geborgenheid voor het kind. 
 
7.1   Algemeen 
Een kind mag en moet zich bij het Zeekadetkorps altijd veilig voelen. Met name in 
deze tijd waarin we allemaal via de media worden geconfronteerd met geweld jegens 
kinderen is het van belang dat wij een zichtbaar en actief beleid voeren t.a.v. van die 
veiligheid. Jonge Zeekadetten kunnen worden blootgesteld aan diverse vormen van 
geweld en oorzaken voor geweld.  Daarom moet actief worden voorkomen dat een 
kind dupe is van: pesterijen, discriminatie, racisme, seksueel en fysiek geweld. Het 
handhaven van regels die moeten voorkomen dat een kind geweld wordt aangedaan 
moet een tweede natuur zijn van jeugdleiders en junior jeugdleiders.  
Het begint allemaal met respect. Als jeugdleiders respect tonen voor de jeugdleden 
dan wordt het hebben van respect en tonen er van een doctrine. Afspraken omtrent 
grof taalgebruik en handtastelijkheden moeten door iedereen worden herinnerd en 
als dagelijkse oefening worden herhaald. Dit klinkt raar zoals het er staat. Wat er 
mee bedoeld wordt is, dat officieren en onderofficieren elkaar moeten kunnen 
corrigeren zonder dat dit represailles heeft. Om te kunnen bereiken dat de bedoelde 
veiligheid voor het kind gewaarborgd blijft is het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon zeer aan te bevelen. Zo’n persoon kan iedere jeugdleider zijn 
en hoeft niet een officier te zijn. Het moet juist een persoon zijn die zichtbaar het 
vertrouwen van de bemanning geniet, en niet alleen om het goud wat er blinkt. 
Ervaring leert dat het vaak een jonge vrouw is die alle juiste eigenschappen bezit. 
Het optreden van de groep als een gezin draagt bij aan het “veiligheidsgevoel” van 
de zeekadetten. Gezamenlijk eten en huishouden. Als jeugdleiders zich minder als 
“prinsen en prinsessen” opstellen en meer met de jeugd samen doet ontstaat er een 
gezonde hiërarchische verhouding.  
Voorts is het van belang dat een jeugdleider algemeen gekend wordt binnen het 
kader. Het kan niet direct met feiten worden onderbouwd maar het zijwaarts in laten 
stromen van officieren kan wellicht een extra gevaar met zich meebrengen. De 
historie van de kandidaat is niet of nauwelijks bekend, bovendien is het vaak een 
cultuur aangelegenheid waardoor deze kandidaten vaak niet binnen het kader 
passen.    
De beste remedie is echter om als jeugdleider of junior jeugdleider je afstand te 
weten bewaren met name buiten de opkomstdagen om. Te amicale relaties leiden tot 
onbegrip en verwardheid. Tijdens opkomstdagen is er immers sprake van een 
gezagsverhouding.  
Iedere jeugdleider moet er zich van bewust zijn dat de bemanning een afspiegeling is 
van de maatschappij, en aldus als een ‘micro’ maatschappij functioneert. De culturele 
en maatschappelijke achtergronden van de leden zijn vaak net zo gevarieerd als in 
de “buitenwereld”. Uitingen over religieuze en politieke standpunten kunnen 
bijdragen aan onbegrip en reden zijn voor geweld. Het actief belijden van een religie 
of politiek standpunt moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. 
 
In de kadercursussen moet uitgebreid aandacht worden besteed aan bovenstaande 
zaken.  
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7.2 Drugs / alchohol / rook beleid 

Over drugs kunnen we kort zijn: ‘zero tolerance’ beleid. 

Voor alcohol gelden wettelijke eisen welke als eerste in acht moeten worden 
genomen. Daarnaast is het voor een organisatie als het ZKK zaak verder te gaan 
dan de wettelijke vereisten. Denk aan diensten / wachtlopen, leeftijden, functies etc. 
Verantwoord alcohol gebruik moet echter bij tijd en wijle mogelijk zijn voor 
leidinggevenden, die hebben immers ook hun ontspanmomenten nodig om hun taak 
goed uit te kunnen voeren.  

Ook voor roken gelden wettelijke bepalingen welke als eerste in acht genomen 
moeten worden, maar ook hier zou een organisatie als het ZKK aanvullende eisen 
moeten stellen. Ouders willen hun kinderen niet blootstellen aan tabaksrook! 

Elk korps kan zijn eigen rook en alcohol beleid opstellen waar zoals gezegd als 
eerste de wettelijke bepalingen in acht worden genomen, welke vervolgens 
aangevuld worden met bepalingen welke het lokale bestuur en commandant 
noodzakelijk achten. 
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Samenvatting, conclusies, aanbevelingen en hamerstu kken: 
 
Elk korps  moet kritisch naar zichzelf kijken, meten hoe effectief men bezig is. 
Een zkk is geen bedrijf, maar als korpsleiding zou men evengoed het rendement van 
de organisatie moeten beoordelen, men is immers niet voor niets bezig en een schip 
in de vaart houden zonder rendement is zinloos. 
Externe partijen kijken beslist naar het rendement van een organisatie welke ze 
mogelijk willen ondersteunen. 
Om het eigen korps te beoordelen, zou men kunnen kijken naar 4 hoofdzaken: 

1) Staat van het korpsschip en overige materieel. (Zie hoofdstuk 4) 
2) Ledenaantal. (Zie hoofdstuk 2) 
3) Het nivo van de intern gegeven opleidingen. (Zie hoofdstuk 3) 
4) De uitstroom naar de maritieme sector. (Zie hoofdstuk 2) 

Elk korps zou zichzelf tegen het licht moeten houden aan de hand van bovenstaande 
4 zaken en zo conclusies moeten trekken waar er wellicht verbetering mogelijk is. 
 
 
Als landelijke organisatie  moeten we naar een situatie waarbij alle korpsen 
gezamenlijk het ZKKNL vormen.  
Eigen identiteit is belangrijk, maar naar buiten toe moet het ZKK zich als eenheid 
presenteren. 
Een eenheid die onafhankelijk is en zich richt op de gehele jeugd in Nederland 
enerzijds, en de gehele maritieme sector anderzijds. 
Daarvoor zullen we op één lijn moeten komen, samen moeten werken en goede, 
vriendschappelijke contacten moeten onderhouden. 
Vooroordelen van buitenstaanders moeten weggenomen worden. 
De lokale organisaties en de landelijke organisatie moet groeien teneinde meer 
naamsbekendheid te krijgen en door alle partijen als serieuze partner te worden 
gezien. 
Korpsen moeten draaien om de zeekadetten, niet om h et materieel. 
 
Om dit alles te bereiken is samenwerking en eenheid cruciaal! 
 
 
Werkgroep visie 2010 – 2018. 
 
Voorjaar 2010. 
 
Leden werkgroep: 
 

1) Voorzitter: Gilbèrt de Bock. (Commandant en bestuurslid ZKK Alkmaar) 
2) Lid: François Perreau. (1e officier ZKK Lemmer) 
3) Lid: Jos Verhulst. (Voorzitter ZKK Gouda.) 
4) Lid: Aloys Scheers. (Commandant en bestuurslid ZKK Arnhem.) 

Noot:  
Tussen haakjes staat weergegeven welke functie de leden bekleden bij welk korps, 
echter deelname aan de werkgroep is op persoonlijke titel ten dienste van ZKKNL. 
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Aanbevelingen en hamerstukken: 
 
Hieronder worden in het kort enkele concrete taken en aanbevelingen gedaan n.a.v. 
de gehele visie. Vervolgens worden er enkele hamerstukken voor de AR genoemd. 
Onder hamerstukken wordt verstaan wijzigingen n.a.v. de visie welke specifieke 
goedkeuring van de AR nodig hebben 
 
 
 
Taken en Aanbevelingen: Wie: Wanneer: 
Maak de doelstelling goed bekend onder de 
scheepsleiding en pas uw strategie daarop aan. 
Gebruik hier mogelijk de vermelde bronnen. 

Korpsen Voortdurend 

Stuur zo vaak mogelijk een afvaardiging naar AR, 
Cdt vergadering, landelijke evenementen etc. 

Korpsen Voortdurend 

Meer gebruik maken van landelijke site voor 
publicaties, downloads etc. 

Comm. Opl, 
CTV en 
webmaster. 

Voortdurend 

Lever een bijdrage aan ZKKNL door minstens 1 
persoon te leveren voor HB, commissies of overige 
ondersteuning. 

Korpsen Voortdurend 

Stemrondes AR formeel laten verlopen en 
vastleggen. 

HB M.i.v. najaar 
AR 2010. 

Verhoog het ledenaantal Korpsen & PR 
commissie 

Voortdurend 

Verhoog de uitstroom naar de maritieme sector Korpsen & PR 
commissie 

Voortdurend 

Actief deelnemen in maritieme taskforces, 
belangenorganisaties e.d. 

HB & 
commissies. 

Voortdurend 

Onderzoek goedkopere kadercursussen Comm. Opl. Voor 1-1-‘11 
Opstellen advies stichting vs. vereniging door 
onafhankelijk accountant / juristen kantoor. 

HB Voor najaar 
AR 2010. 

Huishoudelijk reglement dient volledig herzien te 
worden. 

HB 2010 

ZKK logo digitaal aanleveren aan alle korpsen met 
eigen korpsnaam. 

Webmaster 2010 

   
Meld de contactgegevens van uw 1e officier. Korpsen / 

secretaris. 
Voor 1-1-‘11 
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Hamerstukken: Wie: Wanneer: 
Vlag ZKK aanpassen naar logo. PR commissie 2010 
Commandantenvergadering op vaste dag elk 
kwartaal houden. 

HB M.i.v. 2e helft 
2010 

Beslissing nemen betreffende uniforme juridische 
structuur korpsen en landelijke organisatie. 

AR Voorjaar AR 
2011. 

Nieuw huishoudelijk reglement bekrachtigen. AR Voorjaar AR 
2011. 

Zoek aansluiting en bestuursleden bij meer 
maritieme organisaties. (Scheepsbouw, binnenvaart 
etc.) 

HB / PR 
commissie 

2010 - 2011 

Secretariaat ZKKNL op vast adres onderbrengen. 
(bijvoorbeeld KVNR) 

HB Lange 
termijn, na 
afscheid 
huidige 
secretaris. 

Uitbreiding aantal korpsen HB Voortdurend 
Gebruik titulatuur en onderscheidingstekens vanuit 
externe partijen bij ZKK activiteiten vermijden. 

Allen Voortdurend 

Vaststellen quorum AR, alsmede inperking 
medezeggenschap HB leden. 

HB AR najaar 
2010 

Vaststellen minimum en maximum leeftijden. AR AR najaar 
2010 

Aanschaf van een PR stand voor evenementen AR 2010 - 2011 
Nieuwe, eigen kledinglijn ontwikkelen en voorleggen 
aan AR. 

HB AR najaar 
2010 

Uniformiteit scheepskleuren vastleggen AR AR najaar 
2010 

Landelijke ledenwervingdag instellen PR commissie 
& korpsen 

M.i.v. 2011. 

Samenwerken met Scouting op uitsluitend bestuurlijk 
nivo. 

HB Voortdurend. 

 


