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Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging “ Onze Vloot” op 
6 juni 2019 bij het Maritiem Museum te Rotterdam 

 
 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 
De voorzitter, de heer Van Koningsbrugge, opent om 10.30 de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) en heet alle aanwezige leden hartelijk welkom, in het bijzonder het erelid dhr. Lutje 
Schipholt. Hij memoreert de bijzondere datum (D-DAY) en meldt dat Adriaan het bestuur 
bij de herdenking in Normandië vertegenwoordigt. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt één minuut stilte in acht genomen voor de leden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. 
 

2. Vaststelling van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststelling notulen van de ALV 2018. 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  
 

4. Goedkeuring jaarverslag 2018. 
Het jaarverslag van de KNV “Onze Vloot” over 2018 wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Financieel jaarverslag 2018. 
De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2018 toe. Het verlies uit 2017 van 29 k€ 
moet worden gezien als een reservering en komt niet ten laste van het financieel resultaat. 
Er is thans nog ongeveer 50k€ in kas, terwijl nog een rekening van Maritiem Nederland van 
ongeveer 10k€ volgt. Daarmee is netto nog ongeveer 40k€ in kas. De penningmeester stelt 
daarmee de jaarrekening 2018 vast. Vervolgens spreekt de heer Den Hartog namens de 
kascommissie een verklaring uit over het gevoerde financiële beleid. 
 
Op voordracht van de kascommissie wordt aan het bestuur décharge verleend. 
 

6. Exploitatiebegrotingen 2018 en 2019. 
De vergadering benoemt de leden Den Hartog, Meijer en Klop tot kascommissie voor het 
jaar 2019. De exploitatiebegroting wordt aanvaard, onder aantekening dat het erelid Lutje 
Schipholt zich afvraagt of de begroting de ambities van het bestuur reflecteert en of de 
kosten van de ALV de opbrengst waard zijn. Voorzitter antwoordt dat de ALV meer is dan 
alleen een financiële verantwoording en dat bij het volgende agendapunt de toekomst van 
de KNVOV wordt besproken. 
 

7. Herbenoemen bestuursleden. 
De termijn van de zittende bestuursleden de Jonge (secretaris) en Hoogendoorn 
(penningmeester) is dit jaar verstreken en beiden zijn niet beschikbaar voor herbenoeming. 
Vervolgens vraagt de voorzitter de leden wie zich beschikbaar zou willen stellen, waarop 
geen reacties komen. Secretaris zal de stukken van de huidige vergadering nog afronden 
en op de website doen plaatsen. 
 

8.   Discussie over de Toekomst van de KNVOV. 
Voorzitter opent de discussie met de vaststelling dat er geen (jonge) aanwas in het 
ledenbestand is en dat sinds zijn aantreden het ledental is gezakt van meer dan 800 naar 
iets meer dan 450. Daarnaast zijn er goede contacten met het Maritiem Museum 
Rotterdam, waarbij de volgende vergadering is gepland op 20 januari 2020. De leden van 
KNVOV kunnen zich met een code aanmelden voor de activiteiten van het MMR, waar o.a. 
bedrijven zich in het museum presenteren. Daartoe zullen de activiteiten met de leden 
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worden gedeeld via de website en in Maritiem Nederland. Gemeten zal worden hoe de 
belangstelling is voor de activiteiten, waarna in de vergadering van januari wordt bekeken 
hoe we verder kunnen. Dhr. Casteleijn oppert dat ook andere musea voor deze initiatieven 
geschikt zijn, zoals het Scheepvaartmuseum en het Marinemuseum. Voorzitter zegt toe 
deze musea te benaderen. 
Dhr. Lutje Schipholt vraagt zich af wat deze activiteiten toevoegen aan de doelstellingen. 
Hij oppert een samenwerking met de Vereniging voor Zeegeschiedenis: twee maal per jaar 
een ALV met activiteit in een van de vele musea en een (digitaal) blad. Op termijn zou de 
KNVOV ook met de VVZ kunnen samengaan. De “prijs” zou zijn dat we Maritiem Nederland 
niet meer ondersteunen. In de discussie wordt tegengeworpen dat de statuten van beide 
verenigingen niet met elkaar in lijn zijn en dat de prijs wellicht te hoog is. Voorzitter 
stemt wel toe in het benaderen van mevr. Annet de Wit, die zowel curator van het MMS is 
als voorzitter van genoemde vereniging. 
Dhr. Casteleijn ziet ook mogelijkheden in samenwerking met de marinetafels van de 
Sociëteiten De Witte, De Maas, IGC en Muiden. Sterk punt van KNVOV is de samengestelde 
doelstelling van marine en koopvaardij, wat bij zusterorganisatie “Onze Luchtmacht” nog 
niet is gelukt. Daarnaast stelt hij dat diepere samenwerking met “Onze Luchtmacht” en 
“Ons Leger’’ wellicht tot meer massa en minder bestuurlijke activiteiten zou kunnen leiden. 
Hij biedt aan deze opties met het bestuur uit te werken. 
De heer den Hartog stelt dat de prognose voor “Onze Vloot” somber is: als de huidige 
afname in ledental wordt geëxtrapoleerd is de vereniging over vijf jaar ter ziele. Hij ziet dit 
als een feit en uitgangspunt van elke mogelijke beleidskeuze van het bestuur. 
Dhr. L’Honoré Naber steunt de initiatieven tot samenwerking en ziet de KNVOV als 
belangrijkste fanclub voor de Nederlandse maritieme sector. Dat moet toch ook 
sponsorgelden kunnen opleveren? In het volgende debat blijkt dat de meeste verenigingen 
(zoals de KNVTS) stoelen op een vakinhoudelijke focus (“machinisten”) terwijl de KNVOV 
juist breed georiënteerd is. Dat is behalve kracht ook zwakte. 
Tot slot wordt de “motie” van de heer Czerwinski (gevoegd) voorgelezen en aan de leden 
voorgelegd, hoewel dit statutair niet is onderbouwd. Voorzitter licht toe dat samenwerking 
al eens eerder is onderzocht. De heer Czerwinski blijkt ook geen ruggenspraak bij de 
KNVTS over zijn eigen motie te hebben gehouden. De motie wordt niet aangenomen, maar 
de voorzitter zegt toe met de KNVTS om de tafel te gaan. 
  

9. Rondvraag en sluiting. 
Een der leden vraagt hoe het kan dat hij op Europoort een gratis abonnement op Maritiem 
Nederland krijgt aangeboden. Vicevoorzitter zal dit in de redactieraad ter sprake brengen. 
De voorzitter sluit om 12.00 de ALV en nodigt de aanwezige leden en partners uit voor een 
borrel en lunch in de naastgelegen hal, waar ook folders liggen over het Maritiem Museum. 
 
 
 
 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
 
Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge    J. de Jonge MSc. 

 


