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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging “ Onze Vloot” op 
26 mei 2018 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 mevr. 

Lamme-van Leeuwen. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt één minuut stilte in acht genomen voor de leden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. 

Voorzitter deelt mee dat op 4 mei jl. namens de vereniging kransen zijn gelegd in Den 
Helder en in Rotterdam. 
 

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

 
3. Vaststelling notulen van de ALV 2017. 

De notulen worden na een typografische correctie aangaande de naam van het lid L’Honoré 
Naber goedgekeurd en vastgesteld.  
 

4. Goedkeuring jaarverslag 2017. 

Een van de aanwezige leden merkt op dat de telling van het ledental niet correct is. 
Secretaris geeft aan dit te zullen wijzigen. Het jaarverslag van de KNV “Onze Vloot” over 

2017 wordt vervolgens zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Financieel jaarverslag 2017. 
De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2017 toe. Er is in 2017 een negatief 
resultaat in de kaspositie van circa € 9.000 genoteerd. Daarnaast is een reservering van 25 
k€ opgenomen voor digitalisering en ledenwerving. Daarvan is slechts 4000,- besteed aan 
een bijdrage aan de film “If Only” die na de afsluiting door de voorzitter zal worden 

getoond. Daarom is de reservering teruggebracht naar 21.000,-. Aan evenementen is door 
de bedroevend lage opkomst aanzienlijk minder besteed dan on voorgaande jaren en ook 
de ALV was 1000,- goedkoper dan begroot. De penningmeester stelt daarmee de 
jaarrekening 2017 vast. Vervolgens spreekt de heer Meijer namens de kascommissie een 
verklaring uit over het gevoerde financiële beleid. De heer Schmull stelt voor het tekort van 

5000,- te dekken met een verhoging van het lidmaatschap per lid van 10€. Dit voorstel 
wordt door de vergadering niet overgenomen. De heer Meijer stelt vast dat de afname in 

ledental en animo voor verenigingsactiviteiten een brede trend is en maakt zich hierover 
zorgen. 
 
Op voordracht van de kascommissie wordt aan het bestuur décharge verleend. 
 

6. Exploitatiebegrotingen 2018 en 2019. 

De vergadering benoemt de leden Den Hartog en Meijer tot kascommissie voor het jaar 
2018. De exploitatiebegroting wordt aanvaard. 
 

7. Herbenoemen bestuursleden. 
De termijn van de zittende bestuursleden van Stolk en Koning is dit jaar verstreken. 
Vervolgens brengt de voorzitter de herbenoeming van de bestuursleden in stemming. De 
ALV gaat unaniem akkoord met deze voordracht. 

 
8.   Discussie over de Toekomst van de KNVOV. 

Na het bekijken van de film “If Only” van P3M is er alom brede waardering voor de mate 
waarin de film aan de bewustwording bijdraagt. Wel zou in voorkomend geval het scenario 
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meer aandacht aan koopvaardijzaken kunnen besteden (lid L’Honoré Naber). Ook zijn de 

meeste conflicten joint van aard (lid Casteleijn). Daarna ontspint zich een levendige 
discussie over de toekomst van de vereniging. De heer Koning opent met de stelling dat 
het afnemende ledental en de stijgende leeftijd leidt tot nauwelijks resterende 
belangstelling voor excursies. Jonge leden laten zich niet verleiden lid te worden – zelfs de 
contacten met het STC hebben niet tot een ledenaanwas geleid. Hij ziet als alternatieven 
opheffen, of aansluiten bij een grotere vereniging of entiteit, zoals het Maritiem Museum. 

De eerste contacten met het museum zijn hoopvol, want de belangen lopen parallel. De 
heer Meijer suggereert het KIVI model te beschouwen, waarbij invloed op Kamerleden kan 
worden uitgeoefend. De heer Casteleijn is tevens lid van “Onze Luchtmacht” dat in 

tegenstelling tot Onze Vloot een goede ledenaanwas heeft door de steun van de 
luchtmachtleiding. De vergadering ziet samengaan tussen de drie zusterverenigingen, zoals 
de heer Klop suggereert, niet echt zitten. De heer L’Honoré Naber vraagt zich af of een 
enquête op de website geen meerwaarde zou hebben, maar de voorzitter zegt dat wat hem 

betreft de kosten daarvan (moeite) hoger zouden zijn dan de baten (opbrengst). De sterke 
punten van de KNVOV: het predicaat Koninklijk, de naam van Maritiem Nederland en de 
sterke financiële positie staan opheffen voorlopig in de weg. Voorzitter zegt toe het debat 
met de leden ook het komende jaar te blijven voeren. 
  

9. Rondvraag en sluiting. 
Een van de leden in de zaal vraagt naar de gevolgen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming voor de KNVOV. Voorzitter verzekert de vergadering dat de 
ledenadministratie aan alle gestelde eisen lijkt te voldoen maar zegt toe hieraan op korte 
termijn extra aandacht te schenken. 
De heer Klop stelt dat de ARMEX tegenwoordig digitaal beschikbaar is en biedt aan leden 

die zich bij hem aanmelden de ARMEX kosteloos toe te willen zenden, hetgeen door de zaal 
met applaus wordt ontvangen. Secretaris zal via de ledenadministratie (dhr. Van Stolk) 

zorg dragen dat eenieder die dat wil de ARMEX kan inzien. 
De heer Geervliet vraagt of de KNVTS is aangesloten in het netwerk van de KNVOV, 
hetgeen door de voorzitter wordt beaamd. 
De heer Keizer vraagt zich af of de koopvaardij wel voldoende zal zijn vertegenwoordigd in 
de nieuw aanpak van de KNVOV. Voorzitter antwoordt dat hoewel de focus van de KNVOV 
meer op de Koninklijke marine zal komen te liggen de band met de koopvaardij 
ontegenzeggelijk is. 

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

 
De voorzitter sluit om 12.30 de ALV en nodigt de aanwezige leden en partners uit voor een 

borrel en lunch waarna een rondleiding door het Maritiem Museum zal worden gegeven. 
 


