
JAARVERSLAG 2018 

1. Inleiding 

Het jaar 2018 stond voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot” nog altijd in het teken 

van de vraag over het voortbestaan van de vereniging. De vereniging veroudert in snel tempo en de 

ledenaanwas blijft achter, vooral van jongere aspirant leden. Er is weinig tot geen animo voor de 

excursies. De belangen van marine en koopvaardij worden door tal van brancheorganisaties en 

verenigingen behartigd. Daarnaast tekent zich maatschappijbreed de trend van een afnemend 

animo voor verenigingen af. Aandachtgebieden voor het bestuur waren de visie op de toekomst van 

de KNVOV, maar ook de voorgenomen samenwerking met de heer Karreman van marineschepen.nl 

en P3M. Dit heeft niet tot afspraken geleid. Wel zijn contacten met het Maritiem Museum 

Rotterdam gelegd. Op 4 mei werden traditioneel door het bestuur van de KNV “Onze Vloot” kransen 

gelegd bij het monument “Voor Hen die Vielen” in Den Helder en het monument “De Boeg” in 

Rotterdam.  

2. Bestuurswisselingen 

Het bestuur heeft de droeve plicht u mede te delen dat de voormalig vice-voorzitter, de heer Hans 

Margés na een kort ziekbed is overleden. De statutaire termijn van de zittende bestuursleden van 

Stolk en Koning is dit jaar verstreken. Tijdens de ALV bracht de voorzitter de herbenoeming van de 

bestuursleden in stemming. De ALV ging unaniem akkoord met deze voordracht. 

3. Evenementen 

In het jaar 2018 zijn er door de KNV "Onze Vloot" geen evenementen georganiseerd, wegens het 

afnemend animo onder de leden is om deel te nemen.  

4. Communicatie & Public Relations 

Onze vicevoorzitter maakt namens Onze Vloot deel uit van de Redactieraad van Maritiem 

Nederland. In het verslagjaar kwam de Redactieraad van het magazine Maritiem Nederland enkele 

malen bijeen. De vergaderingen werden bijgewoond door de voorzitter en vicevoorzitter van het 

bestuur. De Raad evalueert de kwaliteit van de artikelen die in MN verschenen zijn en doet 

suggesties aan de hoofdredacteur voor het oppakken van nieuwe onderwerpen. Ook in 2018 is de 

eigen pagina van de KNVOV in MN weer verzorgd door leden van het bestuur en in een enkel geval 

door een individueel lid van Onze Vloot. Het bestuur enthousiasmeert graag alle leden van dit 

communicatiekanaal gebruik te maken om belangwekkende ontwikkelingen of zorgwekkende trends 

in het maritieme domein aan een breed publiek kenbaar te maken.  

Met een klein aantal gelijkgestemde maritieme organisaties werden contacten onderhouden, zoals: 

• Koninklijke Marine 

• TNO Defensie en Veiligheid 

• Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) 

• Stichting P3M 

• Maritieme Koepel 

• Maritiem Museum Rotterdam 

• KNV “Onze Luchtmacht”, “Ons Leger” 

• NVKK 



5. Ledenbestand 

Onze Vloot heeft in toenemende mate te maken met een afnemend ledental door opzeggingen en 

wanbetalers, een geringe aanwas van jeugdige leden en een vergrijzing van het ledenbestand. Het 

ledenbestand is gecontroleerd met de opgave van Maritiem Nederland en wordt volgens de regels 

van de AVG door de heer van Stolk bewaard. Het ledenbestand zag er per 31 december 2018 als 

volgt uit: 

• Ereleden:  2 

• Leden voor het leven: 1 

• Jeugdleden:  3 

• Gewone leden:  456 

• Totaal:   462 
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