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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging “ Onze Vloot” op 
16 mei 2015 in “Mijn Torpedoloods” in Hoek van Holland 

 
 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 
De voorzitter, dhr. Van Koningsbrugge, opent om 10.30 de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) en heet alle aanwezige leden hartelijk welkom. Hij vraagt de aanwezigen die dit nog 

niet gedaan hebben de presentielijst te tekenen. Naast het voltallige bestuur zijn er 19 
leden aanwezig op de ALV. Vijf partners en één introducé maken gebruik van de 
mogelijkheid om met de fast ferry van de RET een rondvaart door de haven te maken. 
 

Op voorstel van de voorzitter wordt één minuut stilte in acht genomen voor de leden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
Leden van het bestuur hebben ook dit jaar weer 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. 
 

Eén van onze leden, voormalig onderzeebootcommandant en premier Piet de Jong, is 
onlangs 100 jaar oud geworden. 
 
De voorzitter meldt de ALV dat de secretaris vanwege een aanstaande buitenlandse 

plaatsing af zal treden. Hij vraagt de leden mee te denken over een geschikte opvolger. 
 

De voorzitter geeft aan dat de evenementencommissie op zoek is naar versterking. Ook 
hier vraagt hij de leden om na te gaan of er geschikte kandidaten zijn om de commissie te 
versterken. 
 
De website van de vereniging is nog niet van het niveau dat het bestuur voor ogen staat.  
Daarom heeft het bestuur externe deskundigen geraadpleegd, die een moderne website 
kunnen ontwerpen, bouwen en beheren. Mochten er leden zijn die ervaring hebben met 

beheer en onderhoud van websites, dan zijn die volgens de voorzitter van harte welkom 
om hun kennis met het  website-projectteam te delen. 
 
De vicevoorzitter voegt toe dat er in de afgelopen vier maanden  9 nieuwe leden zijn 
aangemeld, waaronder zes dames. Daarnaast geeft hij aan dat er contacten zijn met 

andere verenigingen om te kijken waar activiteiten kunnen worden gecombineerd. Leden 
van de KROMO zijn opgeroepen om ook lid te worden van Onze Vloot. Daarnaast wordt 

gesproken met de KNVTS over samenwerking op het gebied van evenementen. 
 

2. Vaststelling van de agenda. 
De agenda wordt vastgesteld met als toevoeging dat de voorzitter van de 
evenementencommissie, na zijn benoeming tot bestuurslid, een korte uiteenzetting over 
het evenementenprogramma zal geven. 

 
3. Vaststelling notulen van de ALV 2014. 

De notulen van de ALV 2014 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 

4. Goedkeuring jaarverslag 2014. 
Het jaarverslag van de KNV “Onze Vloot” over 2014 wordt zonder op- of aanmerkingen 

goedgekeurd. 
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5. Financieel jaarverslag 2014. 

De penningmeester geeft aan dat hij met pijn in zijn hart het bestuur van de vereniging 
gaat verlaten omdat hij een veeleisende betrekking aanvaard heeft. De penningmeester 
licht het financieel jaarverslag 2014 toe. Er is in 2014 een negatief resultaat van € 4.626 
genoteerd. Dit verlies is acceptabel vanwege het hoge eigen vermogen van de vereniging.  
De vereniging is financieel gezond en heeft meer dan voldoende eigen vermogen om te 
kunnen overleven. 

 
De reservering voor ledenwerving, die al jaren ongebruikt op de begroting staat, is 
vrijgevallen. Dit geld kan onder andere worden gebruikt voor verbeteringen aan de 

website. Daar waar middelen benodigd zijn voor ledenwerving zal dit uit de normale kas 
worden gehaald. 
 
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.  
 
Dhr. Meijer vraagt zich af of de vereniging alle kosten van het blad Maritiem Nederland op 
zich neemt. Dit is niet het geval; de vereniging betaalt slechts een bijdrage in de kosten 
van het blad. Er zijn ook veel abonnees van Maritiem Nederland, die zich rechtstreeks op 
het blad hebben geabonneerd of via een lidmaatschap van een andere nautische vereniging 

of organisatie, die korting op het abonnementsgeld geniet (bijv. KIVI, KVMO, NVKK en 
Racon). 
 
Dhr. LutjeSchipholt stelt dat de vereniging sterk afhankelijk is van de toestand van het blad 

Maritiem Nederland. Hij vraagt zich af of het blad wel voldoende stabiel is. De 
vicevoorzitter stelt hem in deze gerust; het blad heeft voldoende betalende abonnees en 

groeit zelfs licht. Het contact tussen de redactieraad en de redactie is goed. Wel roept de 
vicevoorzitter de leden op om gebruik te maken van de mogelijkheid om zelf artikelen in te 
sturen voor het blad. 
 
De kascommissie spreekt haar waardering uit voor het gevoerde financiële beleid. Op 
voordracht van de kascommissie wordt aan het bestuur decharge verleend. 
 

De heer Meijer geeft aan dat ook het KIVI problemen heeft met het werven en behouden 
van leden. Het bestuur geeft aan te werken aan  een actieplan voor ledenwerving; ook 
wordt actief samenwerking met andere (nautische) organisaties gezocht. Een fusie wordt 
overigens nadrukkelijk niet nagestreefd. 
 

Mevr. Lamme-van Leeuwen geeft aan dat zij vorig jaar al heeft aangedrongen op meer 
samenwerking met de Rotterdamse havenvereniging. De vicevoorzitter zegt dat dit nu gaat 

gebeuren. 
 

6. Begroting 2016. 
De begroting voor 2016 wordt door de ALV goedgekeurd. Gezien het hoge eigen vermogen 
van de vereniging zal er geen verhoging van contributie worden doorgevoerd in het 
komende verenigingsjaar. 

 
De heren LutjeSchipholt en Den Hartog zijn bereid om ook volgend jaar weer zitting te 
nemen in de kascommissie. De heer Mees heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. 
Op voordracht van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van dhr. Meijer 
tot lid van de kascommissie. 
 
 

 
 
 

7. Herbenoemen van bestuursleden. 
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De vicevoorzitter neemt tijdelijk de voorzittershamer over van de voorzitter en stelt de ALV 

voor om de voorzitter voor nogmaals drie jaar te benoemen. De ALV gaat hiermee unaniem 
akkoord. Daarna neemt de voorzitter de voorzittershamer weer over en draagt de 
vicevoorzitter bij de ALV voor voor een nieuwe periode van drie jaar. Ook deze voordracht 
wordt unaniem goedgekeurd. 
 

8. Benoemen van nieuwe bestuursleden. 

Op voordracht van het bestuur gaat de ALV unaniem akkoord met het benoemen van de 
heren Koning en Hoogendoorn tot het bestuur. Dhr. Hoogendoorn zal de taken van dhr. 
Röell als penningmeester overnemen en dhr. Koning zal als voorzitter van de 

evenementencommissie het bestuur versterken. Hierna dankt de voorzitter dhr. Röell voor 
zijn jarenlange inzet binnen het bestuur van de vereniging. De ALV onderschrijft dit met 
een daverend applaus!  
 

Dhr. Koning geeft hierna een korte uiteenzetting van het evenementenprogramma. 
Speerpunten zijn het aanhalen van de banden met de Rotterdamse havenvereniging en de 
van Linschoten vereniging voor het afstemmen van evenementen. Op 5 juni zal een 
excursie naar Urk worden georganiseerd. Het aantal aanmeldingen valt vooralsnog tegen. 
Op 3 september zal een excursie naar de Antwerpse haven worden georganiseerd. Ook is 
dhr. Koning voornemens de traditionele herfstborrel, tot vorig jaar georganiseerd door de 
voormalige afdeling Groot Den Haag, te continueren. 

 
Dhr. Klop geeft aan dat ook de Koninklijke Vereniging “Ons Leger” excursies organiseert; 
daaraan zouden ook leden van Onze Vloot kunnen deelnemen (op basis van reciprociteit) 
Hij vraagt zich ook af of het mogelijk is om de websites naar elkaar te laten linken om zo 

meer publiek te trekken. De voorzitter geeft aan dit een goed idee te vinden. 
Dhr. Kasteleijn stelt voor, dat ook bedrijven in de nautische sector worden benaderd om 

begunstiger van Onze Vloot te worden. Ook biedt hij zijn hulp aan bij het werven van 
jongeren. 
 

9. Benoemen erelid 
Op voordracht van het bestuur gaat de ALV met algemene stemmen akkoord met de 
benoeming van mevrouw Lamme-van Leeuwen tot erelid van de KNV Onze Vloot. De 
vicevoorzitter leest daarop de oorkonde voor waarna mevrouw Lamme een boeket bloemen 

wordt overhandigd. 
 

10. Rondvraag 
Dhr. Klop geeft aan dat de Coalition of Defence een groot succes is. Hij wil dat de 
verenigingen Onze Vloot, Ons leger en Onze Luchtmacht veel meer samen gaan werken 

(geen fusie!) om zo beter toegang te krijgen op het Ministerie. Hij stelt voor om 
bijvoorbeeld voorzittersoverleg op het departement te houden om zo beter gehoor te 

krijgen. De voorzitter stelt niet afwijzend te staan tegenover voorzittersoverleg maar dat 
wel duidelijk moet zijn dat van de drie verenigingen Onze Vloot de enige is die geen 
militaire doelstellingen nastreeft. Dit wordt onderschreven door dhr. Lutje–Schipholt die 
stelt dat Onze Vloot een maritieme vereniging is in de breedste zin des woords en geen 
marine vereniging. De marine moet niet domineren binnen Onze Vloot; Nederland heeft 
zeker economisch zeer grote belangen bij een sterke maritieme sector. Dit zou de basis 

moeten zijn voor een sterke marine. Deze boodschap moet uitgedragen worden. 
 
Dhr. Hoogendoorn vraagt het woord als nieuwe penningmeester. Hij bedankt zijn 
voorganger en stelt dat hij het als zijn taak ziet om een goede balans tussen inkomsten en 
uitgaven te bewaken. 
 
Dhr. Delfos (erelid) geeft aan dat er diverse mogelijkheden zijn voor het organiseren van 

evenementen. Om de secretaris te helpen heeft hij deze op papier gezet. Dit papier wordt 
aan de evenementencommissie ter hand gesteld. 
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Dhr. Klop meldt dat hij voor alle aanwezigen de CD “’n muzikaal appel” van de KNV “Ons 

leger” mee heeft genomen. 
 
De vicevoorzitter vraagt aandacht voor de Piet Heinlezing die op 18 juni 2015 in het 
Rotterdams Maritiem Museum wordt gehouden. 
 
Dhr. Van Stolk geeft aan dat belangstellenden een stropdas of sjaal van Onze Vloot mee 

kunnen nemen 
 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 11.50 de ALV en nodigt de aanwezige leden en partners uit voor een 
borrel en lunch waarna een bezichtiging met rondleiding van de Maeslantkering op het 
programma staat. 
 

Op de valreep kan de voorzitter nog melden dat zojuist een vervanger van de secretaris is 
gevonden. Dhr. De Jonge heeft aangegeven deze taak op zich te willen nemen. 
 
 
 

 


