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       Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de  
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ op  

30 juni 2012, gehouden in de Marinekazerne te Amsterdam 

(vastgesteld op de DB-vergadering van 30 juli 2012)  

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Edward Robberegt opent de vergadering. Helaas was er geen andere geschikte datum 

voor deze ALV te vinden. Het samenvallen met de Veteranendag in Den Haag was dus niet te 

voorkomen. Meegedeeld wordt, dat bestuurslid Jan van Gulik (webmaster) wegens vakantie niet 

aanwezig kan zijn. De voorzitter meldt vervolgens dat het bestuur bericht heeft ontvangen van het 

overlijden van de heer Woudstra. Hij verzoekt de aanwezigen om een ogenblik stilte om de heer  

Woudstra te gedenken. De vergadering geeft hieraan gevolg. Henk Woudstra was een actief en 

gewaardeerd lid van Onze Vloot. Het bestuur zich zal blijven inzetten om specifieke oorzaken van 

beëindigde lidmaatschappen te achterhalen.  

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen ALV en jaarverslag 2011 

De voorzitter verontschuldigt zich voor het feit dat de notulen van de laatste ALV nog niet 

beschikbaar zijn. Hier wreekt zich het ontbreken van een secretaris, maar ook technische 

problemen en privéomstandigheden zijn debet aan de vertraging. Hij zegt evenwel toe de notulen 

van de ALV 2011 z.s.m. alsnog te presenteren. 

 

4. Ingekomen stukken 

De voorzitter en de heer Peter Klop (bestuurslid van de KNV 'Ons Leger' en tevens lid van KNV 

'Onze Vloot') hebben namens  Onze Vloot en 'Ons Leger' een gesprek gevoerd met een 

vertegenwoordiger van Sea Life Scheveningen. Aanleiding vormde het monument dat op de 

boulevard van Scheveningen in 1921 werd opgericht door gezamenlijke inspanning van 'Ons 

Leger' en 'Onze Vloot' en dat onthuld werd door Koningin Wilhelmina. Sea Life heeft belangstelling 

voor het achter het monument gelegen pand en heeft plannen -  indien het pand door Sea Life in 

de toekomst zou worden verworven -voor een verbouwing die een nieuwe attractie zou moeten 

gaan huisvesten. Het bestaande monument staat daarbij echter min of meer in de weg. Een 

verplaatsing zou in dat geval aan de orde kunnen komen. Reden voor Sea Life om eerst in contact 

te treden met 'Ons Leger' en 'Onze Vloot' als de organisaties die aan de wieg stonden van het 

monument. Die hebben daarop gezamenlijk het standpunt ingenomen dat een eventuele 

verplaatsing tot de mogelijkheden zou moeten behoren, zolang dit op een goede manier kan 

worden uitgevoerd. Verder hebben beide verenigingen aangegeven dat van hun kant geen 

financiële bijdragen kan worden verwacht aan een eventuele verplaatsing.  

 

5. Financieel jaarverslag 2011 

De Kascommissie stelt (in haar voorliggende brief van 25 januari 2012) aan de ALV voor om het 

bestuur van de KNVOV te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat daarmee 

akkoord en stemt in met het aanblijven van de drie leden van de Kascommissie. 

Vervolgens wordt de Jaarrekening (zie het toegezonden stuk van de penningmeester d.d. 25 juni 

2012) vastgesteld. 
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6. Begroting 2014 

Na een korte toelichting door de penningmeester wordt de begroting voor 2014 goedgekeurd; die 

van 2012 en 2013 waren al eerder door de ALV akkoord bevonden. 

 

7. Toekomst van KNV ‘Onze Vloot’ 

De voorzitter stelt vast dat het blad Maritiem Nederland goed loopt. Het heeft thans een oplage 

van 2.500 en adverteerders plaatsen er graag hun advertenties in. Voortaan zal een hele pagina 

van MN worden verzorgd door (het bestuur van) Onze Vloot. Zo komen er een wervende tekst en 

dito foto’s. 

 

In de afgelopen maanden is een drietal commissies actief geweest op het gebied van 

communicatie, activiteiten en bestuurlijke/organisatorische zaken. Daarover is ook gerapporteerd 

in Maritiem Nederland. De activiteiten van de commissies zullen in de komende maanden worden 

voortgezet; mogelijk wordt er nog een vierde (betreffende activiteiten voor een breed publiek) 

toegevoegd. 

Het bestuur acht het van groot belang dat, naast het bestuur, ook de overige leden van onze 

vereniging zich actief inzetten om onze doelstellingen te bereiken. Het is de bedoeling om met 

elkaar meer evenementen en lezingen te organiseren en daarbij, waar mogelijk, samen te werken 

met andere (maritieme) organisaties. Willem Röell toont een spreadsheet waarop de organisaties, 

die daarvoor in aanmerking komen, staan vermeld. Op verzoek van de heer Boegborn zal dit 

overzicht aan de leden beschikbaar worden gesteld via de website. 

Na een korte discussie, waaraan de leden Jos Meijer en Abe van Duinen deelnamen, stemt de 

ALV in met de beleidsvoornemens van het bestuur. 

 

8. Samenstelling bestuur 

Voorzitter Robberegt deelt mee, dat hij – conform het reglement – in deze ALV zal aftreden en 

zegt ingenomen te zijn met zijn beoogde opvolger. Hij maakt duidelijk dat nu aan de orde is het 

toevoegen van een tweetal nieuwe leden van het DB, naast de nieuwe voorzitter. 

Als zodanig stelt hij voor: 

 

Ir. A.J.J.M. (André) van Koningsbrugge als voorzitter. Hij was commandeur (Elektrotechnische 

Dienst) bij de Koninklijke Marine en is thans werkzaam als adviseur bij het Frans/Nederlandse 

bedrijf Thales. 

 

Drs. J.W.J. (Hans)  Margés als vice - voorzitter. Hij heeft gevaren bij de koopvaardij en was officier 

(tolk) bij de Marine Inlichtingendienst. Later Assistant - Secretary General, verantwoordelijk voor 

de Executive Management Division bij het NAVO-hoofdkantoor in Brussel. De afgelopen jaren 

bekleedde hij ook de functie van secretaris bij de Stichting Behoud Maritieme Monumenten. Hans 

heeft ruime bestuurlijke ervaring bij overheid en bedrijfsleven. 

 

De heer B. (Breuno) de Kruif 

Hij is kapitein op de binnenvaart en zal zich bezighouden met de coördinatie van landelijke 

evenementen en vooral met jongerenzaken binnen Onze Vloot; daarbij ook gebruik makend van 

de sociale media. 

 

De twee zittende leden van het bestuur, nl. Willem Röell (penningmeester) en Jan van Gulik 

(webmaster) blijven aan. De heer Peter Boegborn, thans lid van het AB, is bereid zich in te zetten 

voor ledenwerving. Het bestuur hoopt dat dit ook voor andere leden van onze vereniging geldt. 

Vervolgens gaat de ALV bij acclamatie akkoord met de voorgedragen nieuwe bestuursleden. 
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9. Wisseling voorzitter en overdracht voorzittershamer 

Edward Robberegt draagt het voorzitterschap over en overhandigt de bijbehorende hamer aan 

André van Koningsbrugge. Hij wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. De andere twee 

nieuwe bestuursleden ontvangen de OV-speld. 

Voorzitter van Koningsbrugge dankt de aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij 

dankt de afgetreden voorzitter, mede namens alle leden van Onze Vloot, voor zijn jarenlange 

betrokkenheid en inzet bij de vereniging. 

Hij maakt duidelijk dat zijn ambitie is om met andere (soortgelijke) organisaties samen te werken 

en meer interessante evenementen aan te bieden. We kunnen informatie uit elkaars bladen 

uitwisselen en de timing van evenementen onderling afstemmen. Dat kan eenvoudig via een link 

op ieders website. De aanwezige bestuursleden van “Ons Leger” en “Onze Luchtmacht”  (Michiel 

Kasteleijn, tevens lid van Onze Vloot) stemmen daarmee in. 

Tenslotte zegt hij toe zich op allerlei manieren te zullen inzetten om het maritieme belang van 

Nederland onder de aandacht te brengen. 

De vergadering ondersteunt dit betoog met applaus. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder (met of 

zonder partner) een aangename rijsttafellunch toe. 
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