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JAARVERSLAG 2012 
 

1. Nieuw elan 

In het jaar 2012 heeft een aantal actieve leden - onder de bezielende leiding van ons lid en 
voormalig uitgever van Maritiem Nederland, Roeland Dobbelaer - zich diepgaand beraden op 
de plaats en toekomst van onze vereniging. 
De conclusies van dit beraad, die ruimschoots via  onze communicatiekanalen zijn verspreid, 
hebben aanleiding gegeven tot een krachtige impuls aan de bestuurlijke activiteiten van Onze 
Vloot. Zo werd een deel van het DB vervangen, werden bestuurscommissies voor Landelijke 
Evenementen en voor Communicatie & PR ingesteld en werd een nieuw, jong bestuurslid 
aangesteld dat primair verantwoordelijk is voor ledenwerving (o.m. via moderne 
communicatiemiddelen) en het coördineren van evenementen. Ook werd voorzien in de 
(reeds vanaf oktober 2010 bestaande) vacature van secretaris. 
Er kan dan ook gesproken worden van een nieuw bestuurlijk elan. Hopelijk werkt dit ook 
aanstekelijk op onze leden en zullen zij in de komende jaren een actieve rol willen spelen bij 
het bereiken van onze gezamenlijke doelstellingen.  
 

2. Bestuurswisselingen 

De voorzitter en de vice-voorzitter van het DB, resp. Edward Robberegt en mr. Henk 
Grootveld, werden tijdens de ALV van 30 juni 2012 opgevolgd door ir. André van 
Koningsbrugge en drs. Hans Margés. Ook werd de heer Breuno de Kruif aangesteld als 
bestuurslid voor ledenwerving en evenementen. Tenslotte is in november 2012 Rick Reijenga 
MSc aangetrokken als nieuwe secretaris. Zijn officiële benoeming vindt plaats op 8 juni 2013. 
In het verslagjaar traden Fred van der Wal en Alexander Binsbergen af als leden van het 
Algemeen Bestuur. Het huidige bestuur dankt alle afgetreden bestuursleden voor hun 
jarenlange inzet voor onze vereniging. 
In het verslagjaar overleed Henk Woudstra. Hij was een actief lid van Onze Vloot en maakte 
ook deel uit van de Kascommissie. Hij werd als zodanig reeds in oktober 2011 opgevolgd door 
Ruurd Lutje Schipholt. 
Een overzicht van de samenstelling van statutaire bestuursorganen van onze vereniging (per 
ultimo 2012) is opgenomen in de bijlage. 
 

3. Nieuwe bestuurscommissies 

Zoals reeds vermeld,  zijn de volgende commissies door het DB ingesteld: 
 

 Landelijke  Evenementencommissie 

Breuno de Kruif (voorzitter) 
Wim Reijnierse  (lid) 
Chris van Baarle (lid) 
Deze commissie heeft in nauwe samenwerking met o.a. de leden in de regio Den Haag 
een reeks succesvolle initiatieven genomen. De volgende evenementen werden in het 
verslagjaar georganiseerd: 
  
o Lezing over Floating LNG transport bij Shell in Rijswijk (5 april 2012) 

o Kranslegging namens het bestuur bij het monument “Voor hen die vielen” in Den 

Helder en bij het monument “De Boeg” in Rotterdam (4 mei 2012) 
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o Excursie naar Scheepswerf Damen in Vlissingen (21 juni 2012) 

o Excursie naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in combinatie met de ALV op 

het Marine Etablissement te Amsterdam (30 juni 2012) 

o Excursie naar het Havenbedrijf en de KNRM in IJmuiden (21 september 2012) 

o Excursie naar museumschip René Siegfried in Dordrecht en de binnenvaarttanker 

Vorstenbosch in Pernis (24 oktober 2012) 

o Herfstborrel in Sociëteit De Witte in Den Haag (16 november 2012). 

 

 Commissie Communicatie & PR: 

Hans Margés (voorzitter) 
Chris van Baarle (lid) 
Jan Spoelstra, hoofdredacteur van MN (lid) 
 

De voorzitter van deze commissie maakt, sinds het aftreden van de gewezen voorzitter, 
namens Onze Vloot 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. 
 
Het beheer van de website van Onze Vloot wordt sinds eind 2012 overgedragen van 
(aftredend) bestuurslid Jan van Gulik naar Chris van Baarle. 

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

o Koninklijke Marine 

o KVMO 

o Zeekadettenkorps Nederland 

o Vereniging Binnenvaart 

o HISWA 

o Havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden 

o KNRM 

o KVNR 

o NVKK 

o Stichting Nederland Maritiem Land 

 
 

4. Ledenbestand 

Per ultimo 2012 bedroeg het aantal leden ruim 800, waarvan ca. 10% jongeren (tot 27 jaar). 
Helaas kregen wij bericht dat een aantal leden ons in het verslagjaar door overlijden zijn 
ontvallen.  
Er werd in het verslagjaar ook een bescheiden aantal nieuwe leden geworven. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het ledental weer substantieel kan groeien naarmate wij ons als 
vereniging meer prononceren en ons als Onze Vloot leden (individueel of collectief) duidelijker 
weten te manifesteren. 

 
 

Het Dagelijks Bestuur van de                                     
Koninklijke Nederlandse Vereniging  
“Onze Vloot” 
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                                                                 BIJLAGE 
 
 
                       Samenstelling bestuursorganen van Onze Vloot per ultimo 2012 
 
 
Leden Dagelijks Bestuur: 
 
Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge (Cdr b.d.)                                 - Voorzitter 
Drs. J.W.J. Margés (LTZ 2OC b.d.)                                           - Vice voorzitter 
Ir. W.F.A. Baron Röell van Hazerswoude (KTZ b.d.)                 - Penningmeester 
H.R.J. Reijenga, MSc (KLTZ)                                                    - Secretaris (designate) 
J.H. van Gulik, Msc (LTZ b.d.)                                                   - lid * 
B. de Kruif                                                                                  - lid 
 

* De heer Van Gulik zal in het voorjaar van 2013 aftreden als lid van het DB. 
 
 
Leden Algemeen Bestuur: 
 
Ir. B.M. van der Hulst (Cdr b.d.)                                                  - lid 
P.H. Boegborn (Cdr b.d.)                                                            - lid ** 
 

** Peter Boegborn is helaas op 31 januari 2013 overleden. 
 
 
Leden Kascommissie: 
 
D.A. de Hartog 
A. van Stolk 
R.M. Lutje Schipholt (Sbn b.d.) 
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