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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging “ Onze Vloot” op 
5 juli 2014 in Museum “Muzee” op Scheveningen 

 
 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 
De voorzitter, dhr. Van Koningsbrugge, opent om 10.00 de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) en heet alle aanwezige leden hartelijk welkom. Hij verontschuldigt de vicevoorzitter 
die door persoonlijke omstandigheden verhinderd is de ALV bij te wonen. Elf andere leden 
hebben zich per mail of post afgemeld. De aanwezige bestuursleden stellen zich kort voor 
aan de verzamelde leden. Naast de bestuursleden zijn er 21 leden aanwezig op de ALV. Zes 
partners van leden maken gebruik van de gelegenheid om een rondleiding door het 

“Muzee” te maken onder leiding van een suppoost. 
 
Leden van het bestuur hebben dit jaar namens de vereniging kransen gelegd tijdens de 4 
mei herdenkingen; één bij het monument “Voor hen die vielen” in Den Helder en één bij 
het monument “De Boeg” in Rotterdam. 
 
De voorzitter meldt dat erelid dhr. Delfos heeft aangegeven weer jaarlijks een donatie aan 

de vereniging te zullen doen. Hij bedankt hem hiervoor en stelde dat dit een goed 

voorbeeld is dat navolging verdient! 
 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester die aangeeft dat het Zijne majesteit 
de Koning heeft behaagd om het predicaat “Koninklijke” voor onze vereniging te 
bestendigen tot 31 maart 2039. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststelling notulen van de ALV 2013. 
De notulen van de ALV 2013 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 

 
4. Goedkeuring jaarverslag 2013. 

Het jaarverslag van de KNV “Onze Vloot” over 2013 wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd. 
 

5. Financieel jaarverslag 2013. 
De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2013 toe. Er is in 2013 een negatief 

resultaat van circa € 4.000 genoteerd, voornamelijk door de hoger dan begrote kosten voor 
de ALV 2013 en door een grotere schenking aan KNRM bij het afnemende aantal leden. Het 
negatieve resultaat gaat af van de reserve. De vereniging is financieel gezond en heeft 
meer dan voldoende eigen vermogen om te kunnen overleven. 
 
De penningmeester licht nogmaals toe dat de vereniging is afgestapt van het 2 jaar vooruit 

begroten op advies van de kascommissie. Er wordt slechts één jaar vooruit begroot. Dat 
biedt voldoende financiële zekerheid en duidelijkheid. De begroting voor 2015 is vorig jaar 
al tijdens de ALV goedgekeurd. 
 
Door verschillende omstandigheden is de kascommissie nog niet bijeen geweest om zich 
formeel uit te spreken over de jaarrekening. Wel hebben diverse leden van de 
kascommissie per e-mail aangegeven geen bezwaar te hebben. Voor 11 juli staat een 

bijeenkomst gepland met de kascommissie. De voorzitter stelt voor dat de bevindingen van 
de kascommissie op de website bekend worden gesteld. De ALV gaat hier unaniem mee 
akkoord. De penningmeester wordt belast met het publiceren van de bevindingen van de 
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kascommissie op de website van de vereniging. Bij geen commentaar van leden voor 15 

augustus 2015 zal decharge geacht worden te zijn verleend. 
 
De penningmeester geeft aan dat hij na zeven jaar wil stoppen met het 
penningmeesterschap omdat hij een drukke baan heeft aangenomen. Hij constateert dat de 
vereniging een goed bestuur heeft – een voorwaarde voor bestendiging van het predicaat – 
en dat mooie evenementen voor de leden worden gehouden. Samen met voorzitter zoekt 

hij een geschikte opvolger.  
 

6. Begroting 2015. 
De begroting voor 2015 is al tijdens de ALV van 2015 vastgesteld en goedgekeurd. Gezien 
het hoge eigen vermogen van de vereniging zal er geen verhoging van contributie worden 
doorgevoerd in het komende verenigingsjaar. 
 

7. Ingebrachte voorstellen. 
De ALV gaat unaniem akkoord met de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk 
regelement. De nieuwe versie zal door toedoen van de secretaris ter publicatie aan de 
beheerder van de website worden aangeboden. 
 
De ALV gaat unaniem akkoord met het versterken van de evenementencommissie met de 
heren Grim en Koning. Daarnaast wordt dhr. Reijnierse bedankt voor zijn diensten de 

afgelopen jaren als lid van de evenementencommissie. 

 
8. Bespreking evenementenprogramma. 

De voorzitter van de evenementencommissie geeft aan dat er weinig belangstelling is voor 
(het organiseren van) lezingen maar dat er wel veel vraag is naar excursies. Er wordt voor 
het komende jaar onder andere gewerkt aan uitstapjes naar rederij Van Oord, scheepswerf 

Kooijmans en de visserij in Urk. Dhr. Keurentjes geeft aan dat hij door de weeks geen 
excursies kan bijwonen anders dan vrijdag. Ook in het weekend is hij beschikbaar. De 
voorzitter van de evenementencommissie geeft aan dat het voornamelijk van het te 
bezoeken bedrijf afhangt wanneer er een mogelijkheid is. Vrijdag is vaak een dag waarop 
veel werknemers vrij nemen en de meeste bedrijven zijn in het weekend gesloten. Het 
evenementenprogramma krijgt veel waardering. 
 

9. Mogelijke samenwerking met andere maritieme organisaties 
De voorzitter geeft aan dat er verkennende besprekingen gaande zijn tussen de KNV Onze 

Vloot en de Koninklijke Vereniging van Technici in de Scheepvaart om te zien of een 
bepaalde vorm van samenwerking mogelijk is. Zodra hier inhoudelijk meer over bekend is 
zal dit aan de leden worden gecommuniceerd. Vanuit de zaal wordt hier goedkeurend op 
gereageerd en er wordt geopperd om een eventuele samenwerking niet tot één andere 
organisatie te beperken. Wel wordt nadrukkelijk opgemerkt dat samenwerking geen fusie 

moet inhouden omdat dan het predicaat “Koninklijke” in gevaar kan komen. 
 
Daarnaast geeft de voorzitter aan dat dhr. Van Baarle op dit moment in contact is met een 
professional in de communicatie om te kijken in hoeverre op professionele manier de 
naamsbekendheid van de vereniging kan worden vergroot. Dhr. Koning geeft aan in 
gesprek te zijn met de conservator van het Maritiem Museum in Rotterdam om via deze 

instelling de naam van onze vereniging onder de aandacht te brengen. 
 

10. (Her)benoemen van bestuurs- en commissieleden 

De ALV gaat unaniem akkoord met de benoeming van dhr. Van Stolk tot lid van het 
bestuur. De leden van de kascommissie zijn ook volgend jaar beschikbaar en hoeven niet 
herbenoemd te worden. Wel stelt de secretaris dat het handig is om een extra lid te 
hebben die in Nederland woont om zo te voorkomen dat er niet voldoende leden van de 

kascommissie aanwezig kunnen zijn om tijdig voor de ALV de verantwoording met de 
penningmeester te kunnen doornemen. Hierop stelt dhr. Meijer zich als reservelid van de 
kascommissie beschikbaar, hetgeen door de ALV unaniem wordt geaccepteerd. [Noot 
secretaris: deze beslissing strookt niet met de statuten; artikel 11, lid 7 en artikel 17, lid 5 
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en het huishoudelikjk regelement kennen slechts drie leden die door de ALV moeten 

worden benoemd. Het bestuur zal met de voorzitter van de kascommissie in contact treden 
om een oplossing voor te stellen]. 
 

11. Rondvraag 
Dhr. Van Baarle merkt op dat de voormalige afdeling Groot Den Haag na dit jaar stopt met 
het organiseren van de jaarlijkse herfstborrel in Sociëteit “De Witte”. Vanaf volgend jaar 

moet dit door de evenementencommissie worden opgepakt als er behoefte bestaat om 
deze traditie te continueren. Ook bestaat er vraag naar frequentere borrelmomenten buiten 

Den Haag. 
 
Dhr. Keurentjes geeft aan graag meer informatie van Onze Vloot in Maritiem Nederland te 
willen zien. Navraag levert op dat hij vooral maritieme evenementen mist in de agenda 
waardoor hij soms pas achteraf hoort dat er een evenement was waar hij heen had gewild. 

Het bestuur geeft aan dat dit doorgegeven zal worden aan de redactieraad maar dat het 
ook een verantwoordelijkheid is van organiserende organisaties om bekendheid te geven 
aan hun evenementen. Ook roept het bestuur de eigen leden op om interessante 
evenementen te melden zodat deze in Maritiem Nederland en op de website gepubliceerd 
kunnen worden. 
 
Dhr. Van Stolk geeft aan dat er diverse representatieve artikelen beschikbaar zijn die leden 

mee kunnen nemen om uit te delen. Op deze wijze kan de zichtbaarheid van de organisatie 

worden vergroot. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit om 11.08 de ALV en nodigt de aanwezige leden en partners uit voor een 
lezing van CDR(b.d.) Kok over zijn ervaringen bij de bescherming van koopvaardijschepen 

tegen Somalische piraterij. Aansluitend zal een lunch worden geserveerd in het restaurant 
“Catch by Simonis”. 
 
 
 

 


