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JAARVERSLAG 2013 
 

1. De vereniging in rustiger vaarwater 

Na enige woelige jaren is in 2012 begonnen met het inzetten van een nieuwe koers. In 2013 is 
deze koers bestendigd. Er zijn dit jaar relatief weinig bestuurswisselingen geweest, wat de 
stabiliteit van de vereniging ten goede is gekomen. 
 
Namens het bestuur zijn ook in 2013 op 4 mei kransen gelegd bij het monument “De Boeg” in 
Rotterdam en het monument “Voor hen die Vielen” in Den Helder. Daarnaast is een delegatie 
van het bestuur op uitnodiging van de Koninklijke Marine op 6 juni 2013 aanwezig geweest bij 
het onthullen van de gerestaureerde herdenkingsbank voor LTZ2 De Jongh. Deze 
herdenkingsbank is ooit aangeboden door de vereniging aan de Koninklijke Marine ter 
herinnering aan de heroïsche daad van LTZ2 De Jongh die hiermee het leven van één van 
zijn ondergeschikten redde ten koste van zijn eigen leven. Het bankje werd onthuld in het 
bijzijn van naaste familieleden van beide betrokkenen. 
 
In augustus is het bestuur aanwezig geweest bij de indienststelling van het patrouilleschip 
Zr.Ms. Zeeland, tijdens Sail De Ruyter in Vlissingen. Bij deze gelegenheid heeft de 
vicevoorzitter de scheepsbel van de voormalige jager Hr.Ms. Zeeland, welke in bewaring was 
bij de vereniging, overhandigd aan de Commandant van dit schip. 
 

2. Bestuurswisselingen 

Het in 2012 aangetreden nieuwe bestuur heeft het jaar 2013 benut om zich stevig te 
verankeren in de vereniging. Zoals eerder aangekondigd heeft dhr. Van Gulik het bestuur 
verlaten na zich vele jaren verdienstelijk te hebben gemaakt. In de zomer van 2013 is dhr. 
Van Stolk echter bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Adriaan van Stolk is 
een bekend zeezeiler en was in het afgelopen verenigingsjaar ook lid van de Kascommissie. 
In het bestuur zal hij zich voornamelijk bezig houden met het beheer van de 
ledenadministratie en het beheer van het archief. Als nieuw lid van de Kascommissie is de 
heer B. Mees aangetreden. 
Tijdens de ALV op 8 juni 2013 heeft de ALV ook ingestemd met het afschaffen van het 
Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is vanaf deze datum doorgegaan onder de naam 
“Het Bestuur”. De statuten van de vereniging maken deze verandering mogelijk zonder dat 
deze hoeven te worden gewijzigd.  
 
Een overzicht van de samenstelling van statutaire bestuursorganen van onze vereniging (per 
ultimo 2013) is opgenomen in de bijlage. 
 

3. Evenementen 

De Landelijke Evenementencommissie bestond in 2013 uit de volgende leden: 
 
Breuno de Kruif (voorzitter) 
Wim Reijnierse  (lid) 
Chris van Baarle (lid) 
 
In het jaar 2013 zijn er door de KNV “Onze Vloot” weer een aantal evenementen en excursies 
uitgevoerd. Het doel was om de ingeslagen weg van halverwege 2012 te continueren en waar 
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mogelijk uit te bouwen. Bij het organiseren van de evenementen kreeg de 
evenementencommissie veel steun van leden van de voormalige afdeling Groot Den Haag. 
Het aantal deelnemers aan georganiseerde evenementen bleef ongeveer op eenzelfde niveau 
als het voorgaande jaar, maar de tevredenheid over het gebodene was ook dit verenigingsjaar 
weer groot. 
 
De Evenementencommissie heeft in nauwe samenwerking met o.a. de leden in de regio Den 
Haag een reeks succesvolle initiatieven genomen. De volgende evenementen werden 2013 
georganiseerd: 

 
15 mei Bezoek aan Maasvlakte 2. 
8 juni ALV aan boord van de voormalige Rotterdam van de Holland Amerika Lijn. 
24 oktober Excursie naar het Scheepvaart- & Transportcollege (STC), en het 

Loodswezen in Rotterdam. 
14 november Vaartocht aan boord van Zr.Ms. Evertsen. 
15 november  Traditionele herfstborrel in Sociëteit “De Witte”.  

 
De voormalige afdeling Groot Den Haag heeft aangegeven dat zij, vanwege de relatief hoge 

leeftijd van haar leden, in de toekomst niet meer actief betrokken zal zijn bij het organiseren 

van landelijke evenementen voor de vereniging. Het bestuur heeft dit in 2012 al voorzien en 

het mogelijk gemaakt dat individuele leden, met behulp van de evenementencommissie, zelf 

ook als organisator kunnen optreden. Het bestuur blijft zulke initiatieven promoten. 

Op de valreep werd in december 2013 nog bekend dat de Evenementencommissie in 2014 

met twee leden wordt uitgebreid. Het betreft de heer Meindert Grin en Mr. Herman Koning.  

 

4. Communicatie & Public Relations: 

De landelijke Communicatiecommissie is ongewijzigd en heeft zich in 2013 verder 
ingespannen om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en haar doelstellingen 
en activiteiten zo veel mogelijk zichtbaar te maken. 
 
Hans Margés (voorzitter) 
Chris van Baarle (lid) 
Jan Spoelstra, hoofdredacteur van Maritiem Nederland (lid) 
 
De voorzitter van deze commissie maakt 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 is sinds 2013 overgedragen van (aftredend) 
bestuurslid Jan van Gulik naar Chris van Baarle. Daarnaast is de vereniging actief op diverse 
sociale media waaronder Facebook en Twitter. 
 
Met een reeks van andere maritieme organisaties werden contacten onderhouden, zoals: 
o Koninklijke Marine 

o Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) 

o Zeekadettenkorps Nederland 

o Vereniging Binnenvaart 
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o HISWA 

o Havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden 

o KNRM 

o KVNR 

o NVKK 

o Stichting Nederland Maritiem Land 

 
 

5. Ledenbestand 

Helaas kregen wij bericht dat een aantal leden ons in het verslagjaar door overlijden zijn 
ontvallen. Zo gedenken wij de heren Peter Boegborn en Fred van der Wal, die beiden deel uit 
maakten van het voormalige Algemeen Bestuur. 
Daarnaast zijn er diverse opzeggingen geweest omdat men door de hoge leeftijd geen deel 
meer kon nemen aan verenigingsactiviteiten. Wij konden echter ook een bescheiden aantal 
nieuwe leden begroeten. Per ultimo 2013 bedroeg het aantal leden 727. 
Vooral de werving van jonge professionals in de maritieme sector is lastig gebleken. Ook 
andere verenigingen hebben hier mee te maken. Inmiddels zijn t.b.v. de ledenwerving ook 
sociale media ingezet.  
Wij zijn ervan overtuigd dat het ledental toch weer substantieel kan groeien naarmate wij ons 
als vereniging meer prononceren en ons als Onze Vloot leden (individueel of collectief) 
duidelijker weten te manifesteren. 
 
 
Namens het Bestuur van deKoninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”, 
 
 
 
 
 
A.J.J.M. Van Koningsbrugge H.R.J. Reijenga 
Voorzitter Secretaris 
 

  



 4 

BIJLAGE 
 
 
                       Samenstelling bestuursorganen van Onze Vloot per ultimo 2013 
 
 
Tijdens de ALV op 8 juni 2013 aan boord van het voormalige vlaggeschip van de Nederlandse 
koopvaardij, het SS Rotterdam, hebben de aanwezige leden ingestemd met het voorstel van het 
Dagelijks bestuur om het Algemeen bestuur op te heffen en het Dagelijks Bestuur voortaan als 
Bestuur aan te merken.  
 
Leden Dagelijks Bestuur (tot 8 juni 2013): 
 
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 (designate) 
J.H. van Gulik, Msc. (LTZ b.d.) - lid * 
B. de Kruif - lid 
 

* De heer Van Gulik is in het voorjaar van 2013 afgetreden als lid van het DB. 
 
 
Leden Algemeen Bestuur (tot 8 juni 2013): 
 
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 Bestuur (vanaf 8 juni 2013): 
 
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 - Lid (ledenadministratie en archief) 
B. de Kruif - lid 
 
 
Leden Kascommissie: 
 
D.A. de Hartog 
B. Mees 
R.M. Lutje Schipholt (Sbn b.d.) 
 


