
JAARVERSLAG 2015 

1. Inleiding 

Het jaar 2015 had voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot vooral het karakter van 

heroriëntatie. Aandachtgebieden waren verbeterd financieel beheer, het teruglopend ledenbestand, 

de visie op de toekomst van de KNVOV, de verbetering van de website en de verbreding van de 

contacten met gelijkgestemde verenigingen, zoals de KNVTS, de KROMO en de Kaap Hoorn Vaarders. 

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 16 mei 2015 hebben de leden unaniem ingestemd met de verlenging 

van de termijn van de voorzitter en de vice-voorzitter. De heer Koning heeft binnen het bestuur de 

functie van voorzitter van de evenementencommissie aanvaard en de heer Hoogendoorn is als 

penningmeester benoemd. De heer de Jonge heeft, sinds het aangekondigde vertrek van de 

secretaris de heer Reijenga wegens een opleiding in de Verenigde Staten, vanaf de ALV 2015 de 

functie van secretaris op zich genomen tot zijn benoeming bij de volgende ALV. Mevrouw Lamme-

van Leeuwen is vanwege haar grote verdiensten met algemene stemmen tot erelid benoemd. 

3. Evenementen 

Er is in 2015 naarstig gezocht naar versterking van de Evenementencommissie. Ook in het jaar 2015 

zijn er door de KNV "Onze Vloot" weer een aantal evenementen georganiseerd. Op 6 februari is een 

excursie naar DAMEN Shiprepair te Vlissingen georganiseerd, waar een presentatie van het 

windmolenproject werd gegeven. Na afloop van de ALV werd op 16 mei een excursie naar de 

Maeslandkering gehouden. Op 3 september is een bezoek gebracht aan de Antwerpse haven, waar 

een delegatie van de leden groots is onthaald door de havenwethouder.  

Op 30 oktober 2015 vond de traditionele Herfstborrel plaats in sociëteit “De Witte” aan het Plein in 

Den Haag. Voorafgaand werd door emeritus hoogleraar den Heijer een zeer gewaardeerde en goed 

bezochte lezing over maritieme historie van Nederland verzorgd. 

4. Communicatie & Public Relations: 

De Communicatiecommissie heeft zich in 2015 onder voorzitterschap van de heer Hans Margés 

wederom ingespannen om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en haar 

doelstellingen en activiteiten zo veel mogelijk zichtbaar te maken. 

Onze vicevoorzitter maakt namens Onze Vloot deel uit van de Redactieraad van Maritiem 

Nederland. 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 2015 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 enthousiasmeert graag alle leden van dit 

communicatiekanaal gebruik te maken om belangwekkende ontwikkelingen of zorgwekkende trends 



in het maritieme domein aan een breed publiek kenbaar te maken. Het aantrekken van een nieuwe 

webdesigner, een proces dat in 2015 zorgvuldig is voorbereid, moet in 2016 leiden tot een meer 

aantrekkelijke en toegankelijke website. 

Met een reeks van gelijkgestemde maritieme organisaties werden contacten onderhouden, zoals: 

 Koninklijke Marine 

 TNO Defensie en Veiligheid 

 Coalition for Defense 

 Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) 

 KNVTS 

 KNRM 

 KVNR 

 NVKK 

 Stichting Nederland Maritiem Land 

 Kaap Hoorn Vaarders 

 Maritieme Koepel 

5. Ledenbestand 

Onze Vloot heeft in toenemende mate te maken met een afnemend ledental, een geringe aanwas 

van jeugdige leden en een vergrijzing van het ledenbestand. Het ledenbestand zag er per 31 

december 2015 als volgt uit: 

 Ereleden:  3 

 Leden voor het leven: 4 

 Jeugdleden:  39 

 Gewone leden:  586 

 Totaal:   632 
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