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JAARVERSLAG 2014 
 

1. Inleiding 

Het jaar 2014 kenmerkte zich voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot als een 
jaar van bestendiging. Hoogtepunt was verlengen van het predicaat “Koninklijke” voor een 
periode van 25 jaar. 
 
Op 4 mei werden traditioneel door het bestuur van de KNV “Onze Vloot” kransen gelegd bij 
het monument “Voor hen die Vielen” in Den Helder en het monument “De Boeg” in Rotterdam. 
 

2. Bestuurswisselingen 

Tijdens de ALV, gehouden op 8 juli 2014 hebben de leden unaniem ingestemd met de 
benoeming van dhr. Van Stolk tot lid van het bestuur van de KNV “Onze Vloot”. Dhr. Van Stolk 
zal zich vooral gaan richten op het beheer van het archief en de ledenadministratie. In deze 
hoedanigheid zal hij ook het contactpunt zijn voor Aboland, het bedrijf dat de 
abonnementenadministratie van het verenigingsblad “Maritiem Nederland” voor haar rekening 
neemt. In oktober van het jaar heeft dhr. De Kruif aangegeven om persoonlijke redenen het 
bestuur per direct te verlaten. Het bestuur zal tijdens de ALV van 2015 dhr. Koning 
voordragen als zijn opvolger. Ook dhr. Röell heeft aangegeven na zeven jaar af te zullen 
treden als penningmeester van de vereniging wegens het aannemen van een veeleisende 
fulltime betrekking. Hij zal tot de ALV van 2015 aanblijven. Het bestuur is zal in zijn plaats dhr. 
Hoogendoorn als penningmeester voordragen. 
 

3. Evenementen 

De heer Herman Koning is in 2014 benoemd tot voorzitter van de Evenementencommissie, 
als opvolger van Breuno de Kruif. 
De heer Koning zal door het bestuur tijdens de ALV van 2015 worden voorgedragen als 
bestuurslid. Er wordt intussen naarstig gezocht naar versterking van de 
Evenementencommissie. 
  
In het jaar 2014 zijn er door de KNV "Onze Vloot" weer een aantal evenementen 
georganiseerd. Op 25 april 2014 is een bezoek gebracht aan het nieuwe hoofdkantoor van 
Jumbo Shipping te Rotterdam. Hier werd een presentatie werd gegeven over de 
bedrijfsactiviteiten van Jumbo Shipping, gevolgd door een rondleiding langs diverse 
afdelingen van het bedrijf. Na de lunch is een bezoek gebracht aan het Jenevermuseum te 
Schiedam.  De rondleiding door het museum werd afgesloten met een proeverij. 

Op 5 juli 2014 vond de Algemene Leden Vergadering plaats in het Muzee te Scheveningen. 
Tijdens de ALV werd gemeld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd het predicaat 
“Koninklijke” te verlengen voor een periode van 25 jaar. Tijdens de ALV werden de aanwezige 
partners rondgeleid door het Muzee. Na afloop van de ALV hield Commandeur (b.d.) Kok een 
zeer interessante presentatie over het gebruik van private beveiligers bij de bescherming van 
kwetsbare Nederlandse Koopvaardijschepen in de door piraterij geteisterde wateren in de 
Indische Oceaan en de Golf van Aden. 

Op 7 oktober 2014 hebben wij een bezoek gebracht aan de Dienst der Hydrografie der 
Koninklijke Marine te ’s-Gravenhage.  De lunch werd geserveerd in het Clubhuis van de 
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Jachthaven Scheveningen. Tijdens de lunch heeft de managing directeur van Jac. Den Dulk, 
de heer Gerbrand Voerman, een voordracht gehouden over “De haring”.  Na de lunch waren 
wij te gast bij het Havenbedrijf en de Verkeerscentrale  Scheveningen.  

Op 21 november 2014 vond de traditionele Herfstborrel plaats in sociëteit “De Witte” aan het 
Plein in Den Haag. Hierbij werd afscheid genomen van de voormalige afdeling Groot Den 
Haag. Daarna werd er een zeer gewaardeerde lezing over watermanagement verzorgd. 

4. Communicatie & Public Relations: 

De Communicatiecommissie heeft zich in 2014 verder ingespannen om de naamsbekendheid 
van de vereniging te vergroten en haar doelstellingen en activiteiten zo veel mogelijk zichtbaar 
te maken. De Communicatiecommissie stond ook in 2014 onder voorzitterschap van de heer 
Hans Margés. 
 
Onze vicevoorzitter maakte in het verslagjaar namens Onze Vloot ook deel uit van 
de Redactieraad van Maritiem Nederland. Dit heeft er o.m. toe geleid dat Onze Vloot een 
meer prominente inbreng heeft gekregen in het opinieblad. In het verslagjaar kwam de 
Redactieraad van het magazine Maritiem Nederland enkele malen bijeen. De vergaderingen 
werden bijgewoond door de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. De Raad evalueert de 
kwaliteit van de artikelen die in MN verschenen zijn en doet suggesties aan de hoofdredacteur 
voor het oppakken van nieuwe onderwerpen. 
  
Ook in 2014 is de eigen pagina van de KNVOV in MN weer verzorgd door leden van het 
bestuur en in een enkel geval door een individueel lid van Onze Vloot. Het bestuur zou graag 
zien dat meer leden van dit communicatiekanaal gebruik zouden maken. 
  
De kwaliteit van onze website is in de loop van het verslagjaar verbeterd, maar nog niet 
voldoende. Daarom is besloten om professionele hulp te zoeken. Dit moet in 2015 leiden tot 
een meer aantrekkelijke en toegankelijke website. Hopelijk zal dit leden en potentiële leden 
ook aanmoedigen om gebruik te maken van dit medium om zich over actuele nautische zaken 
en onze verenigingsactiviteiten te informeren. 
 
  
In toenemende mate wordt ook gebruik gemaakt van de sociale media. 

  
Met een reeks van andere maritieme organisaties werden contacten onderhouden, zoals: 
o Koninklijke Marine 

o Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) 

o KNVTS 

o Havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden 

o KNRM 

o KVNR 

o NVKK 

o Stichting Nederland Maritiem Land 

 
5. Ledenbestand 
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Net als vele andere verenigingen in Nederland heeft Onze Vloot te maken met een afnemend 
ledental en een vergrijzing van het ledenbestand. Het ledenbestand zag er per 31 december 
2014 als volgt uit: 
 
Ereleden  4 
Leden voor het leven 4 
Jeugdleden  19 
Gewone leden  646 
Totaal   673        
 
 
 
Namens het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”, 
 
 
 
 
 
Ir. A.J.J.M. Van Koningsbrugge H.R.J. Reijenga, MSc. 
Voorzitter Secretaris 
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BIJLAGE 
 
 
                       Samenstelling bestuursorganen en -commissies van Onze Vloot per ultimo 2014 
 
 
 
Samenstelling Bestuur  
Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge (Cdr b.d.) - Voorzitter 
Drs. J.W.J. Margés - Vicevoorzitter 
Ir. W.F.A. Baron Röell van Hazerswoude (KTZ b.d.) - Penningmeester 
H.R.J. Reijenga, MSc (KLTZ) - Secretaris 
A. van Stolk (per 8 juli 2014) - Lid (ledenadministratie en archief) 
 
 
Samenstelling Communicatiecommissie 
Drs. J.W.J. Margés - Voorzitter 
 
Samenstelling Evenementencommissie 
Dhr. mr. H. Koning - Voorzitter 
 
Leden Kascommissie: 
D.A. de Hartog 
B. Mees 
R.M. Lutje Schipholt (Sbn b.d.) 
 
Leden redactieraad Maritiem Nederland 
Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge (Cdr b.d.) 
Drs. J.W.J. Margés 
 


