
 

 

 

 

 

Zeekadetkorps Heerhugowaard  
Jaarverslag 2022 

Jaarrekening 2022 
 

 

 

 

 

Toelichting 

1. Indiening van dit verslag is voor het HB van belang om een goed inzicht te krijgen in het 

reilen en zeilen van de plaatselijke korpsen. 

2. Het HB behandelt het financiële deel van dit verslag als vertrouwelijk en wordt uitsluitend 

binnen het HB gebruikt.  

3. Het is aan het rapporterende korps om te bepalen of dit verslag ook aan externe instanties 

(gemeente, sponsors etc.) wordt verspreid. 

4. Verzoeke de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Indien u voor sponsors of 

de gemeente meer gegevens moet verstrekken kan het verslag daarmee worden aangevuld. 

5. Het verluchtigen van de tekst met foto’s wordt aangemoedigd. 

6. Bij volledige invulling van de gevraagde gegevens voldoet u aan het gestelde in het HHR 

hoofdstuk 3 artikel 3.4.1 en in het HHR bijlage F (financiën) punt 2.3 (leningen). 
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Voor u ligt de jaarrapportage van de Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard over het kalenderjaar 

2022. Deze rapportage bevat niet de financiële gegevens. 
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Jaarverslag 2022 
1. Inleiding 

Ook 2021 was voor ons korps weer een enerverend jaar. Hadden we gehoopt Corona achter ons te 

laten, hebben we daar het afgelopen jaar ook nog veel mee te maken gehad. Op 1 januari 2022 

bestond het bestuur uit drie personen (secretaris, penningmeester en commandant). De sterktestaat 

van 1 januari laat 4 officieren zien ( 1maal ZKO1 [CDT], 1 maal ZKO 2OC, 3 maal ZKO3) er is geen 

eerste officier. Er zijn 2 opperschippers, geen schippers, 2 bootsmannen, drie kwartiermeesters, 1 

ZK1, 1 ZK2, 5 ZK3 en 3 aspiranten. Voor de stand per 31-12-2022 wordt verwezen naar elders in deze 

rapportage.  

Corona heeft in 2022 nauwelijks nog voor verstoringen gezorgd in de uitvoering van ons korps. Wel 

zijn de presentie meldingen gehandhaafd en wordt elke vrijdag bijzondere aandacht gevraagd voor 

de gezondheidscheck en een advies om zelftesten te doen voor komst naar het schip of thuis te 

blijven bij twijfel. 

Dit jaar kon weer voor het eerst sinds het uitbreken van de corona pandemie een landelijk 

zomerkamp worden gerealiseerd. De samenkomst was in de haven van Middelharnis. De Koninklijke 

Marine had zes WR1 sloepen ter beschikking gesteld en deze per as naar de locatie gebracht. Er was 

helaas geen personele ondersteuningn van de zijde van de Koninklijke Marine behalve dan de beide 

liaison offcieren Alex Mons en Hugo Sinke die de leiding over het kamp op zich hadden genomen.  

Het jaar 2022 kende naast het landelijke zomerkamp nog twee landelijke hoogtepunten: in maart de 

inspiratie dag op het NOVA College in IJmuiden en in april de Zeekadettendag bij het Scheepvaart en 

Transport College [STC] in Rotterdam. Door samenwerking met Zeekadetkorps Alkmaar kon voor 

beide reizen door het bestuur worden voorzien in bustransport. 

De in dit jaar geplande vaarweekenden zijn volgens plan uitgevoerd en waren beide zeer geslaagd. 

Lokale hoogtepunten waren er genoeg. In het oog springend zijn onze hernieuwde (na corona) 

deelname aan de aubade op koningsdag en de dodenherdenking bij het monument op de Dreef 

terwijl twee van onze kadetten deelnamen aan de kranslegging op de Dam in Amsterdam. 

Een bijzondere deelname van onze kadetten was aan de kranslegging bij het praalgraf van Admiraal 

Michiel de Ruyter in de Grote Kerk in Amsterdam in februari van dit jaar. Voor de kadetten was dit 

heel bijzonder niet in de laatste plaats door het betreden van de crypte en het staan naast de 

feitelijke doodskist van Michiel de Ruyter. 

We hebben het afgelopen jaar een goed jaar gedraaid. We hebben 5 nieuwe leden welkom geheten. 

Uiteraard hebben we ook afscheid genomen van een aantal leden. Er is een duidelijke groei bij de 

kadetten met als resultaat de nodige bevorderingen, wat zorgt voor een evenwichtiger 

gestruktureerde opbouw van het korps. Met een aantal zeevarende aan boord blijft het lastig op de 

zaterdagen voldoende kader aan boord te hebben.  

Twee van onze leden zijn begonnen aan een loopbaan op het water. David is in oktober aangesteld 

als jongste jaar Adelborst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine en is zijn vijf-jarige opleiding tot 

marine officie begonnen. Julian is aan zijn drie-jarige opleiding voor de binnenvaart begonnen aan 

het NOVA College in IJmuiden. Een derde is geadviserd eerst zijn HAVO af te ronden en hij hoopt in 

2023 aan de opleiding binnenvaart te beginnen. 
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Ook het aankomende jaar zullen we ons als bestuur focussen op het werven van (kader)leden en 

bestuursleden. In het kader van de ingevoerde WBTR zullen we ook de nodige financiële processen 

onder de loep nemen en waar mogelijk professionaliseren. 

Marian John 

Secretaris ZKK Heerhugowaard 

 

2. Activiteiten 

Het jaar 2022 begon nogal weerbarstig. Net als vorig jaar was de corona crisis nog duidelijk 

voelbaar. De start zaterdag was allesbehalve verzekerd. Gelukkig konden we weliswaar met 

een gesloten kombuis toch benedendeks terecht en hebben we het onderhoud weer ter 

hand kunnen nemen.  

Het bezoek aan het NOVA college werd vanwege coronabeperkingen door het NOVA college 

gecanceld tot een nader te bepalen datum. Stilletjes aan kon het gewone scheepsleven wel 

weer op gang komen en hoefden we niet met verkorte dagen te werken. Na 29 januari 

mocht het kombuis ook weer in gebruik en werden de gezonde lunchpakketten van thuis 

ingewisseld voor gezonde gefrituurde snacks. 

Nadat het Zeekadetkorps Amsterdam was 

opgeheven werd het voor ons ook mogelijk om 

ons op te geven voor de Michiel de Ruyter 

herdenking in de Nieuwe Kerk op de Dam in 

Amsterdam. Deze plechtigheid vond plaats op 12 

februari. Wij waren daar met drie kadetten en twee officieren aanwezig. Quentin was 

gebombardeerd tot mascotte van de kransdragers en kreeg speciale aandacht van Vice-
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admiraal Matthieu Borsboom en de Ambassadeur van Hongarije. Deze plechtigheid was ook 

aanleiding voor een stukje in het Heerhugowaards Nieuwsblad wat altijd leuke PR is. 

 

Op 26 februari is weer een warme maaltijd verzorgd door de Logistieke dienst, een klus die 

de LD elke maand eenmaal wil klaren. Uiteraard hebbend e kadetten inspraak in wat de pot 

schaft. 

 

Op 13 maart NL Doet op het 

programma. Een grote groep 

vrijwilligers zijn aan boord 

geweest om te helpen bij diverse 

klussen zoals het (her)aanleggen 

van de steiger, leeghalen van het 

stuurhuis en andere zaken. Na 

afloop waren de ouders 

uitgenodigd om een 

nieuwjaarsbijeenkomst (met dikke 

jassen) te vieren en konden 

bevorderingen worden aangezegd 

en kon Olaf eindelijk aangesteld 

worden als ZKO3. 

 

In het voorjaar volgen de 

evenementen elkaar in ras tempo 

op: 19 maart kwam dan toch het 

bezoek aan het NOVA College IJmuiden 

tot stand snel gevolgd op 23 april door 

de Nationale Zeekadettendag in 

Rotterdam bij het Scheepvaart en 

Transport College. Het laatste was een 

cadeau van het hoofdbestuur in 

samenwerking met het STC om de door 

corona verzopen feestelijkheden rond 

het 65 jarig bestaan van ZKKNL goed te 

maken.  
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In april konden we afhankelijk van de weersomstandigheden goede vorderingen maken met 

het onderhoud en he bijhouden van de skills van de kadetten met theorie en praktijk lessen. 

Ook in april zijn er weer de nodige quarantaine gevallen als gevolg van COVID. Het blijft 

hardnekkig aanwezig. Gelukkig hoeven we geen verdere maatregelen te treffen. 

 

In april werden we ook aangenaam verrast door de  

gift van een luchtgekoelde dieselgenerator set. Bijna 

nagel nieuw met nog geen 200 draaiuren op de teller. 

Met onze onmetelijke dank voor de firma Powertec 

Diesel Services. Omdat je zo’n apparaat niet zomaar 

bij iemand in de schuur kan opslaan was haast 

geboden bij het openen van het dek en het aan boord 

nemen van de set.  Geassisteerd 

door de vader van Finn en de opa 

van Quentin werd het dek 

opengesneden en de week daarop 

kwam de nieuwe set aan boord. 

Daarna weer dichtlassen van het dek 

(weerbarstige lasnaadjes!!) en 

inventariseren van de rest van de 

werkzaakheden hier omheen zoals 

het aanhelen van de vloer 

van de generatorkamer en 

het aanpassen van het 

leidingwerk van de 

afvoergassen en koelwater 

en elektrisch gereedmaken 

voor opname in het 

hoofdschakelbord. 
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Op 23 april werd de Nationale Zeekadettendag gehouden in Rotterdam ontstaan uit een 

samenwerking tussen Zeekadetkorps Nederland en het Scheepvaart en Transport College. 

Deze dag werd dan ook door beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend. De 

dag was afwisselend met een mooi programma voor de kadetten om vele vlakken van het 

maritieme leven te ontdekken. Ook waren er speciaal voor de gelegenheid schepen 

afgemeerd die bezocht konden worden. 

 

Na twee corona jaren en afgeslankte en afgelaste 

plechtigheden voor Koningsdag en Bevrijdingsdag 

konden we er dit jaar weer tegenaan.  Op 

Koningsdag stonden we aangetreden voor de 

ceremoniële vlaggenparade op het plein voor het 

stadhuis waar de aubade plaats vond voor de 

burgemeester die hoog vanaf het balkon de 

ceremonie 

gadesloeg. 

De gedecoreerden stonden naast de burgemeester op 

het balkon. 

 Op 4 mei stonden twee van onze kadetten, Bastiaan 

en Guido op de Dam in Amsterdam voor assistentie bij 

de Nationale Dodenherdenking. Beiden hebben het 
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met alle 

voorbereidingsweekends een 

indrukwekkende ervaring 

gevonden.  De rest van ons 

korps stond aangetreden bij het 

monument op de Dreef in 

Heerhugowaard waar wij de 

ceremonie luister mochten 

bijzetten. Het was duidelijk dat 

het al twee jaar niet was 

voorgekomen en met ons allen 

hebben we opnieuw het wiel 

uitgevonden. Evengoed was het 

een mooie plechtigheid. 

 

In het kader van ons 

initiatief om de 

jeugdverenigingen met 

min of meer gelijksoortige 

werkvelden in 

Heerhugowaard elkaar te 

laten vinden en samen te 

werken heeft de 

jeugdbrandweer aan 

boord van de Tasman op 

12 mei een oefening gehouden in brandbestrijding. Deze oefening was vooruitlopend op een 

regionale wedstrijd van jeugdbrandweerkorpsen die op een schip in Den Helder zou 

plaatsvinden.  Voor de jongens en meisjes van de brandweer was het een hele bijzondere 

ervaring om nu op een schip te oefenen. In de eerste ronde waren er heel veel leerpunten 

die in de tweede ronde goed waren opgepakt. Samen vonden we dat we dit meer moesten 

doen. Een lang gekoesterde wens een grote calamiteiten oefening met samenwerking tussen 

ons, brandweer (jeugd en gewone) en de reddingsbrigade heeft op het programma gestaan 

maar moest door planningsconflicten worden uitgesteld. We gaan het volgend jaar opnieuw 

inplannen. 
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Op 20 mei waren wij gastheer voor 

twee basisonderwijs  instellingen die 

een project hadden met de kinderen 

over woordenschat. Als klapper aan 

het einde van de week was er een 

uitstapje naar de Abel Tasman om 

het schip te bekijken, met trossen en 

keesjes te gooien en ook nog voor de 

liefhebbers om kennis te maken met 

roeien in een vlet. Een leuke 

kennismaking met ons werk. De vier 

kinderen die wel interesse hadden 

zich bij ons aan te sluiten hebben 

afgehaakt vanwege de afstand tussen hun huis en ons. Helaas.  

Deze drukke dag werd gevolgd door een klusdag die door DOESGOES werd aangeboden. 

Verschillende bedrijven konden zich inschrijven om een uitje te combineren met de handen 

uit de mouwen: schuren en schilderen en schoonmaken binnenboord. 

 

Na noest sleutelwerk aan de hoofdmotor, het overhalen van 1 kop en het vervangen van 

defecte nozzles van twee verstuivers, is de hoofdmotor weer aan de praat. En dat betekent 

dat niets in de weg staat van een hemelvaartkamp om het schip en ons te toetsen voor ons 

op handen zijnde landelijke zomerkamp. Donderdag 26 mei zijn we op stap gegaan naar het 

Alkmaardermeer voor een welverdiend kampweekend. Helaas moest Wiebrand op zondag al 

weer werken dus hadden we maar tot zaterdag de tijd. Het weer heeft zich prachtig 

gehouden. Er was dan ook gelegenheid genoeg voor zeilen, roeien, spellen op de wal en een 

filmpje. Moe maar voldaan meerden we zaterdag middag weer af aan onze eigen steiger. 
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Op 4 juni is onze RS Quest naar Alkmaar afgereisd om daar deel te nemen met ZKK Alkmaar 

aan demonstratie zeilen in 

het kader van een dag voor 

de watersport. De 

volgende week, op 11 juni 

hebben we gefietst voor de 

“Stichting Nut”, een 

sponsor fietstocht. Alle 

beetjes helpen om ons 

financieel op de been te 

houden. 

 

Op 30 juni is het korps vertegenwoordigd op “De Beursvloer”, een door DOESGOED 

georganiseerd platform in het AFAS stadion. De Beursvloer is hét matchevenement waar 

maatschappelijk betrokken ondernemers verbinding vinden met maatschappelijke 

organisaties. Door middel van vraag en aanbod proberen ze zoveel mogelijk matches te 

maken met gesloten beurzen. Zo hebben wij een mooie match kunnen vinden met 

notarissenkantoor Erkamp Boots en Willemsen die onze nieuwe statuten kosteloos zullen 

passeren. Daarnaast zijn er ook interesante contacten gelegd met ondernemingen. 

 

En dan is het zomer geworden en dient het Nationale 

Zomerkamp zich aan. Voorafgaand een het vertrek is 

een heel geslaagde ouderdag gehouden waarbij 

aanstellingen en bevorderingen en brevet 

onderscheidingstekens konden worden uitgereikt. 

Het schip is bevoorraad en gereed om de reis aan te 

vangen richting Middelharnis, de plaats van 

samenkomst voor het Nationale Zomerkamp. Het 

werd tijd, want de laatste landelijke samenkomst was 

in 2019 voor Corona roet in het 

eten strooide. Het was voor alle 

korpsen weer even wennen om 

met veel korpsen dicht op elkaar 

te opereren. De Koninklijke 

Marine had per wegtransport 6 

WR1 sloepen naar Moerdijk laten 
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brengen (er was daar overnachting van de sloepen mogelijk) en op de zaterdag is vanuit 

Moerdijk koers gezet richting Middelharnis. Het weer was verschrikkelijk mooi, zo mooi dat 

het ook soms dobberen werd. Het ontbreken van een fatsoenlijke airconditioning aan boord 

van de Tasman is in tijdelijke zin opgelost door een professionele ventilator te huren die in 

het luik op het sloependek in het luikhoofd paste. Linda en Marije hebben zich ingezet om 

onze inwendige verzorging tot in de puntjes te regelen: we hebben denk ik nog nooit zo 

goed en vers gegeten als tijdens dit kamp!!  

Alle dagen op het water met 

onze RS Quest, een vlet en 

onze eigen sloep. In het totaal 

klassement zijn we derde 

geworden met het sloepzeilen 

en hebben we de eerste prijs 

in de wacht gesleept. Onze RS 

Quest had een mooie plek in 

het midden van het veld van 

deelnemers. Jammer dat er 

veel meer animo was voor 

zeilen met het RS Quest waardoor de vlet bemanningen er onder moesten lijden. Na twee 

dagen terugvaren kon de Tasman weer worden afgemeerd op onze normale plaats in 

Heerhugowaard. Het kamp zat er na 11 dagen op en iedereen kon moe maar zeer voldaan 

op huis aan en aan de zomervakantie  kon worden begonnen. 

 

Tijdens het zomerreces hebben we op twee markten/braderieën gestaan, Langedijk en St. 

Pancras, met een stand die door de kadetten was bemenst. Je weet nooit hoeveel zoiets 

oplevert, maar voor de naamsbekendheid en de zichtbaarheid in de gemeente was 

deelname van groot belang. 

Op 27 augustus zijn we weer 

teruggekomen van zomerreces. 

Het mooie weer houdt aan en dat 

gaf volop gelegenheid in de maand 

september om veel op het water te 

zijn met allerhande oefeningen 

met de vletten en de RS Quest. 

Op 23 september hebben we ons 

najaarskamp gehouden op het 

Alkmaardermeer. Hoewel de 

vaartocht erheen als de vaartocht 

terug in de stromende regen 

plaatsvond hebben we eenmaal 

voor anker prima omstandigheden 

ondervonden. 
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1 oktober kende een grote spreiding van onze kadetten. De aspiranten bleven aan boord 

samen met een logistiek team terwijl de rest per 

vlet en zodiac naar Alkmaar vertrok voor 

roeiwedstrijden in het kader van Alkmaars ontzet 

met lokale bedrijven. Hoewel wij feitelijk 

gewonnen hadden moest de prijs in Alkmaar 

blijven natuurlijk. Aan boord van de Tasman werd 

onderwijl de onderofficierscursus gegeven van 

het HB terwijl de aspiranten onverdeelde 

aandacht hadden met lessen om voor het einde 

van het jaar alle stof voor aspiranten achter de 

kiezen te hebben. Het logistieke team heeft de hele dag de onderofficierscursus in de watten 

gelegd met koffie, thee en fris en twee goed verzorgde maaltijden. De vers van scratch 

gemaakte aangeklede nassi hap als afsluiter voor de cursus is in zeer goede aarde gevallen 

en het volgende gastschip voor de cursus zal er een zware dobber aan hebben dit te 

evenaren. Bij terugkomst van de vlet uit Alkmaar was er nog eten over zodat ook zij niet met 

een lege maag naar huis konden. 

In oktober hebben we contacten met de 

technische opleiding TETRIX kunnen 

effectueren. Twee leerlingen zijn onder 

begeleiding van een mentor begonnen 

aan het ontwerp en de bouw van een 

“Luiken wagen” en portaal kraan, die 

rijdend op de tegen het luikhoofd gelaste 

rijbaan (van oorsprong nog aanwezig) 

luiken kan tillen en verplaatsen. Alles 

handmatig maar een enorme verbetering 

zeker qua veiligheid ten opzichte van het 

handmatig tillen en verplaatsen.  

 

De maand november kende twee hoogtepunten naast alle lessen: een bezoek aan de 

traditionele schepen beurs in Den 

Helder en een sinterklaasmiddag samen 

met Zeekadetkorps Alkmaar aan boord 

van de Tasman. Het bezoek aan de 

traditionele schepen beurs werd 

(financieel) mede mogelijk gemaakt 

door een forse korting op de 

toegangskaarten door te beloven in 

uniform naar de beurs te gaan. Het 

organiserend orgaan van de beurs was 

zeer blij met ons bezoek omdat zij het 

mooi vonden zoveel jonge mensen te 
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trekken die ook nog in het oog sprongen. De toegangskaart gaf ook toegang toe het Redding 

Museum en het Marine Museum. Beide musea zijn onder warme belangstelling van de 

kadetten bezocht. Bij het Marine Museum werd een uitgebreide begeleidde rondleiding op 

de onderzeeboot Tonijn gehouden. Handig als je iemand hebt die er zelf nog op heeft 

gevaren en alle ins en outs van deze boten kent. 

De sinterklaasviering de week erna werd 

opgeluisterd door twee Pieten die op 

gepaste wijze verschillende personen 

hebben gewezen op opvallende 

gedragingen in het afgelopen jaar. Een 

hilarische vertoning die werd afgesloten 

met handen vol pepernoten tussen de 

vloerdelen. Vervolgens is er om pakjes 

gedobbeld en toen iedereen was voorzien 

een filmpje in afwachting van het eten. 

Om half negen is Alkmaar uitgezwaaid en 

om kwart over negen kon het slot op het toegangsluik. Een zeer geslaagde dag. 

 

In 2022 is deelgenomen aan de Grote 

Clubactie. In de uitvoering van de verkoop 

van de loten hebben we gekozen voor de 

moderne elekronische versie: via mail, 

Facebook en Whatsapp en Instagram. De 

opgave van verkopers bleef achter bij de 

verwachting. Uiteindelijk zijn er 8 

verkopers actief geweest. Met deze 8 

deelnemers is een bedrag van ruim € 760 

binnen gehaald. Het plan is volgend jaar 

alle kadetten in te zetten voor de verkoop 

van de loten in ieders eigen achterban 

want het werkt gewoon. 

 

Op 17 december is er een oudermiddag geweest 

van 3 tot 5 om terug te kijken op het afgelopen 

jaar en een korte blik te richten op 2023.  Helaas 

was de burgemeester door griep geveld en kon 

hij zijn belofte niet nakomen om er die dag bij te 

zijn. In overleg maken we snel een afspraak voor 

zijn bezoek aan boord, wellicht in samenhang 

met een sponsor/open dag. Na het uitreiken van 

een groot aantal aanstellingen en bevorderingen 

werd de middag afgesloten met een drankje. Na 
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afloop bleven de kadetten aan boord want er was nog een oude traditie in ere te herstellen: 

het traditionele kerstdiner. De logistieke dienst heeft zich behoorlijk uitgesloofd en er stond 

dan ook iets heel bijzonders op tafel. Het wegwerken van de bereidde maaltijd ging vele 

malen sneller dan het voorbereiden ervan. 

Op 24 december waren wij uitgenodigd om luister bij 

te zetten bij een herdenking bij het monument voor 

de drie Britse oorlogsgraven en Veenhuizen. Onder leiding van Michael waren drie kadetten 

aanwezig. Michael heeft ook een krans gelegd namens de Navy Legue. 

We gaan goedgemutst 2023 tegemoet. 

 

 

3. Kader, bestuur en vrijwilligers 

Kader 

Het kader is vaktechnisch bekwaam. Organisatorisch is nog enige verbetering te behalen met 

begeleiding en coaching. De continuïteit van de aanwezigheid van ervaren leiding is zeer wenselijk. 

Per 31-12-2022 bestond onderstaande verdeling van het kader: 

− Commandant. Deze functie wordt per 1 juli 2021 uitgevoerd door zeekadetofficier der eerste 

klasse Wijnand Kramer [71] voor een periode van 3 jaar. 

− ZKO2OC Michael Forrester [73] belast met opleidingen is gelukkig hersteld van zijn grote 

ingreem en is weer vollledig inzetbaar. 

− ZKO2 Wiebrand Hiemstra [38], enige officier met papieren om de Tasman te varen, 

werkzaam TATA in ploegendienst, niet alle zaterdagen beschikbaar, functie bij ons Hoofd 

Nautische Dienst . 

− ZKO2 Olaf Alleman [46], zzp’er, bijna alle zaterdagen beschikbaar, functie bij ons Hoofd 

Logistieke Dienst. Olaf is desig commandant in juli 2024. 

− ZKO3 Marc van IJperen [33], werkzaam beroepsvaart, langere perioden niet beschikbaar, dan 

weer enkele weken wel, functie bij ons Hoofd Technische Dienst 

− Opperschipper Robin Meijer [27], Chef d’equipage, werkzaam in beroepsvaart, rouleert zes 

weken op, zes weken af. 
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− Overige onderofficieren enthousiast, maar jong allemaal nog jeugdleden. 

 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op 31-12-2022 uit vier personen: secretaris, penningmeester, een algemeen lid 

en de  commandant. Er wordt nog gezocht naar extra bestuursleden met het doel uit hun midden 

een voorzitter te benoemen. Vanaf september 2021 is er een enthousiaste ouder, die meedenkt 

m.b.t. PR en werving van kader- en bestuursleden hoewel zij door haar werk steeds minder tijd heeft. 

Ze heeft toegezegd te blijven meelezen. Het nieuwe algemene lid van het bestuur is voorbestemd in 

de loop van 2023 de secretaris af te lossen die daarna haar korpsactiviteiten zal neerleggen. De 

commandant heeft aangegeven interesse te hebben voor de functie van voorzitter in 2024 als hij als 

commandant is afgelost. 

Vrijwilligers  

Momenteel zijn er geen vaste vrijwilligers aan het korps verbonden. 

Jeugdleden 

Per 31-12-2022 is de volgende verdeling van de jeugdleden: 

− 1 schipper [22] 

− 2 bootsmannen [23, 20] 

− 3 kwartiermeesters [17, 18 en 19] 

− 3 ZK1 [16, 17 en 18] 

− 6 ZK2 [12-14] 

− 4 ZK3 [11-17] 

− 3 Aspiranten [10-11] 

 

4. Vloot 

Schepen en klein varend materieel in beheer van de stichting zijn de volgende: 
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1. Opleidingsschip Abel Tasman, huidig CVO geldig tot april 2028 

2. Beenhakker vletten, drie stuks compleet roei en zeil klaar 

3. RS Quest, één stuks 

4. Rubberboten type zodiac, twee stuks in verschillende maten, waarvan een in slechte staat 

5. Buitenboordmotoren, 4 stuks 

 

5. Doorkijk volgend jaar 

  

Technische aandachtpunten: 

− Onderhoud van de hoofdmotor is een punt van aandacht. Het brandstof inspuitsysteem 

behoeft dringend onderhoud voor zover er onderdelen te verkrijgen 

− De klapbare delen van het stuurhuis moeten grondig renoverend onderhoud ondergaan. Een 

deel is al gedaan, de overige delen zullen volgen. De houten delen worden onder handen 

genomen door de vader van Luuk Groot 

− De ramen van de hutten aan SB zijde en die ter hoogte van de wasplaats over BB dienen 

nodig te worden vervangen. Hiertoe zal een projectplan worden ingediend bij de stichting 

Nut. 

Opleiding aandachtpunten: 

− Het opleiden en begeleiden van de opleiders moet leiden tot niet vrijblijvende deelname aan 

cursussen van ZKKNL, zodat er een beter uitgeruste pool ontstaat. 

− De zeil en roei skills van alle kadetten moet op peil van sloepgast 1 worden gebracht 

ongeacht voorkeur voor dienstvak. 

− De ZK2 moeten deze zomer allemaal speciale aandacht krijgen voor het zeilen met de RS-

Quest. 

− Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de dienstvakopleidingen, die de ZK2 hebben 

gekozen. 
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Programma voorstellen scheepsbewegingen 

KORPSACTIVITEITEN in 2023 

datum tot activiteit  

7-jan   Einde winterreces 

NTB   Nieuwjaarsreceptie 

11-feb   Michiel de Ruyter herdenking Amsterdam 

Feb   Grote Clubactie materialen bestellen 

18-feb   Kaderdag ZKKNL (geen korps middag vandaag) 

4-mrt   Officierscursus (extern) 

11-mrt   NL DOET 

18-mrt   VIP / SPONSORDAG (varend) 

25-mrt   Inspiratiedag NOVA College IJmuiden 

14-apr 16-apr Weekendkamp Den Helder met WR1 

27-apr   Koningsdag 

4-mei   Dodenherdenking 

5-mei   Bevrijdingsdag 

NTB   Open dag 

18-mei 21-mei 
Weekendkamp (Hemelvaart) Plasticsoep met 

Rotary 

29-jun 2-jul SAIL DEN HELDER 2023 * 

20/30 juli    Nationaal Zomerkamp te Den Helder 

2-sep   
Eerste korpsdag na de zomer, Reünie oud leden 

BBQ 

1-sep 3-sep Wereldhavendagen 

17-sep 20-nov Loten verkoop Grote Clubactie 

22-sep 24-sep Weekendkamp 

NTB   Sinterklaaskamp 

23-dec   Kerstdiner - aanvang winterreces 

NTB = Nader te bepalen 

* schip verplaatst op 24 juni en 3 juli 

data van vaarweekeinden kunnen wijzigen e.e.a. afhankelijk rooster 
Wiebrand 

 


