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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging “ Onze Vloot” op 
26 mei 2016 in het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam 

 
 

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 feliciteert de aanwezigen met het 

110-jarig bestaan van de vereniging. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt één minuut stilte in acht genomen voor de leden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. 

 
Voorzitter heet ook de vertegenwoordigers van alle genodigde verenigingen welkom en 
spreekt namens de KNVOV dank uit aan het STC voor de betoonde gastvrijheid. De heer 
Lagendijk wijst erop dat ook de heer Overduin, redactiemedewerker van de periodieken 
“Cornelis Douwes” en “Blauwe Wimpel”, aanwezig is. 
 

2. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststelling notulen van de ALV 2015. 
De notulen van de ALV 2015 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 

vastgesteld. 
 

4. Goedkeuring jaarverslag 2015. 
Het jaarverslag van de KNV “Onze Vloot” over 2015 wordt uitgebreid besproken. De heer 
den Hartog merkt op dat de ledenwerving een zorgpunt is door de vergrijzing van het 
ledenbestand. Hoe interesseren we jongere leden voor de KNVOV? Kunnen we een 
Facebook pagina maken om jongeren te trekken? Vicevoorzitter merkt op dat drie jaar 
geleden een FB pagina is gemaakt, zonder veel resultaat. Hij suggereert een meer 
inhoudelijke aanpak, waarbij in de breedte wordt gezocht naar samenwerking. De heer 

Delfos suggereert de gratis nieuwsbrief van Maritiem Nederland breder onder de leden 
bekend te stellen, zoals dat in het Oosten van Nederland al is gebeurd. Wellicht kan aan de 
KVMO worden gevraagd deze op de website te delen. De heer Borsboom stelt de vraag wat 
de bestaansreden van de KNVOV is – die vraag moet goed worden beantwoord, voordat 
over de invulling kan worden gesproken. De heren Mees en Overduin wijzen op het grote 

reservoir van maritieme jongeren bij de Zeekadetten en de zeeverkenners. Deze 
suggesties worden door het bestuur in dankbaarheid aanvaard. Het jaarverslag over 2015 

wordt vervolgens zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Financieel jaarverslag 2015. 
De penningmeester is in verband met vakantie afwezig. De vice-voorzitter licht het 
financieel jaarverslag 2015 toe. Er is in 2015 een positief resultaat van circa € 5.800 
genoteerd. Dit kan worden verklaard doordat de begrote reservering voor ledenwerving 

wederom niet is gebruikt. De vereniging is financieel gezond en heeft meer dan voldoende 
eigen vermogen om te kunnen overleven. De evenementen worden vanaf dit jaar op basis 
van kostendekking uitgevoerd, wat ook een positief resultaat op de balans heeft. 
 
Dhr. Lutje-Schipholt spreekt namens de kascommissie zijn waardering uit over het 
gevoerde strakke financiële beleid en licht toe dat dit jaar vooral naar bestuurs- en IT-
kosten is gekeken. Op voordracht van de kascommissie wordt aan het bestuur décharge 

verleend. 
 

6. Begroting 2017. 
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De begroting voor 2017 wordt door de ALV goedgekeurd, met dien verstande dat de daarin 

begrepen contributieverhoging moet worden geëlimineerd. Gezien het hoge eigen 
vermogen van de vereniging en de weerstand bij de ALV tegen een contributieverhoging, 
verwoord door met name de leden Wijtenberg, van der Feltz, Boogaards en Den Hartog, zal 
er in het komende verenigingsjaar geen verhoging van contributie worden doorgevoerd. 
Wel wordt aangedrongen op een solide en financieel onderbouwd projectplan voor het 
werven van nieuwe leden, dat bij de volgende ALV kan worden gepresenteerd.  

 
De heer Lutje Schipholt treedt af als lid van de kascommissie; de heren De Hartog en 
Meijer zijn bereid om ook volgend jaar weer zitting te nemen in de kascommissie. Op de 

uitnodiging van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van dhr. Wijtenberg 
tot lid van de kascommissie. 
 

7. Herbenoemen van bestuurslid. 

De voorzitter draagt de heer van Stolk voor een nieuwe termijn in het bestuur van KNVOV 
voor, waarmee de ALV unaniem akkoord gaat. 
 

8. Benoemen van nieuwe secretaris. 
Op voordracht van het bestuur gaat de ALV unaniem akkoord met het benoemen van de 
heer de Jonge als secretaris van het bestuur.  
 

9. Benoemen erelid 
Op voordracht van het bestuur gaat de ALV met algemene stemmen akkoord met de 
benoeming van SBN(T) b.d. R.M. Lutje Schipholt tot erelid van de KNV Onze Vloot. De 
vicevoorzitter leest daarop de oorkonde voor waarna de heer Lutje Schipholt kort het 

woord tot de vergadering richt over de zorgelijke staat van Defensie en de Koninklijke 
marine, die minder goed is dan die in de jaren voor WO2. 

 
10. Rondvraag 

De heer Koning licht uitgebreid toe wat de activiteitencommissie in het kader van 
samenwerking in de Maritieme Koepel en het Maritiem Portaal voor ogen staat. Ook met de 
KVMO wordt intensief contact onderhouden; in dat kader wordt de warme aandacht voor de 
ALV en lezing van de KVMO op 16 juni aanstaande gevraagd. De heer van der Feltz 
complimenteert de activiteitencommissie met haar inspanningen en suggereert een 

aansluiting bij NML. De heer den Hartog vraagt nogmaals aandacht voor een mijlpalenplan 
met begroting voor de ledenwerving en eventuele inzet van expertise van buiten. Voorzitter 
antwoordt dat hij eerst een beter beeld van de omgeving van de KNVOV wil hebben en 
geeft aan behoefte te hebben aan een brede oriëntering op de toekomstmogelijkheden, 
waarbij ook de inzet van een extern bureau kan worden overwogen. Hij zegt toe tijdens de 

volgende ALV met een plan van aanpak te komen. 
 

Dhr. Van Stolk geeft aan dat belangstellenden een stropdas kunnen kopen en een gratis 
sjaal van Onze Vloot mee kunnen nemen. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 12.10 de ALV en nodigt de aanwezige leden en partners uit voor een 
borrel en lunch waarna een tweetal lezingen (LNTKOL W. Briggen en KTZ(TD) E.M. Pel) 

over het Korps Mariniers en de toekomstige vlootvervanging van de Koninklijke marine op 
het programma staat. 

 




