STICHTING ZEEKADETKORPS
VLAARDINGEN
AANGESLOTEN BIJ HET ZEEKADETKORPS NEDERLAND

Praktische zaken van A tot Z over ons korps
Aansprakelijkheid
Het korps stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde kleding, schoeisel, en allerlei andere
spullen.
Adressen en telefoonnummers
Korpsschip Assam II
Westhavenplaats 1 BOOT 3134 BT
Vlaardingen (Centrum) zaterdag
10:30 - 18:00 uur
E-mail: info@zeekadet.nl
Voorzitter
Dhr. W.J.A. Wassink
Telefoon: 06 – 21 85 24 24, E-mail: voorzitter@zeekadet.nl
Secretaris
Mevr. T. Kemper
Telefoon: 06 – 26 96 57 18, E-mail: secretaris@zeekadet.nl
Penningmeester - ING reknr. 38 08 073 t.n.v. Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen
IBAN NL47INGB0003808073
Dhr. J. Bannink
Telefoon: 06 51 86 40 03, E-mail: penningmeester@zeekadet.nl
Commandant
Dhr. T. Wendels
Telefoon: 06 19 93 30 76, E-mail: commandant@zeekadet.nl
Eerste Officier
Mevr. S. Smit
Telefoon: 06 30 58 27 75, E-mail: eo@zeekadet.nl
Alcohol
Aan boord geldt een alcoholverbod voor iedereen tot en met 18 jaar. Tijdens korpstijd of tijdens het varen is
het gebruik van alcohol niet toegestaan.
ASSAM II
Het zeekadetkorps Vlaardingen beschikt over een eigen korpsschip, de ASSAM II, een voormalige
binnenvaarttanker. In de loop van de jaren is het schip steeds verder aangepast en vormt nu een uitstekend
middel om de kadetten wegwijs te maken aan boord van een varend schip en hen kennis te laten maken met
het leven aan en op het water. In 2014 heeft de Assam een leeftijd van 80 jaar bereikt.
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Contacten ouders/leiding
Tijdens de vaste korpsmiddagen is altijd één van de officieren aanwezig om u te woord te staan. Het is prettig
om van tevoren een afspraak te maken, zodat u met de juiste persoon kunt spreken.
Eenmaal per jaar, meestal de 2e of 3e zaterdagmiddag van januari, vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. De
commandant maakt tijdens deze bijeenkomst de hoofdactiviteiten van het nieuwe jaar bekend. Zodra meer
details van de activiteiten en bijzonderheden bekend zijn, brengt de commandant de kadetten mondeling en de
ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte.
Contributie
De contributie bedraagt per 1 januari 2020 € 17,50 per maand. De contributie dient vooruit betaald te worden.
U dient de contributie zelf over te maken, er wordt hiervoor geen acceptgiro of andere rekening toegestuurd.
Wij zijn bezig om een automatische incasso voorziening op te zetten, zodra deze beschikbaar is zal hier verdere
informatie over gedeeld worden.
Eerste Hulp
Bijna alle leden van de staf en kader zijn in het bezit van een EHBO-diploma met reanimatie. Om het certificaat
te behouden volgen zij jaarlijks een opfriscursus.
E-mail
Het zeekadetkorps gebruikt dit medium om informatie rond te sturen aan de ouders/verzorgers.
Excursies
In het winterseizoen (van medio oktober tot medio april) organiseren wij naast de instructies van tijd tot tijd
excursies naar musea, brandweer, schepen of tentoonstellingen. In principe zijn hier geen kosten aan
verbonden. Het kan voorkomen dat er door de Commandant een beroep op de ouders/verzorgers doet om de
kadetten naar en van de bestemming te rijden. In dat geval neemt hij bijtijds contact met u op.
Facebook
Het korps heeft een eigen Facebook pagina, waarop elke week verslag wordt gedaan van de beleefde
avonturen en ook nieuwtjes worden vermeld. Tijdens kampen streven we ernaar om elke dag een kort verslag
te plaatsen.
Fietsen
Er is geen fietsenstalling aan de wal bij het schip. Komt de kadet per fiets dan moet hij/zij zijn/haar fiets stallen
bij het appartementencomplex. Het plaatsen van de fiets is op eigen risico.
Foppencup
Deze zeilwedstrijd op de Foppenplas begint een traditie te worden. Elk jaar in september komen vanuit heel
Nederland zeekadetten naar Vlaardingen om te strijden om de felbegeerde Foppencup. Met 15 vletten en meer
dan 80 zeekadetten een hele gezellig dag!
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Geuzenherdenking – Uitreiking Geuzenpenning
De stad Vlaardingen reikt elk jaar op 13 maart de Geuzenpenning uit aan een bijzonder persoon die zich actief
inzet voor de vrijheid van mensen. De stichting Geuzenverzet 1940 - 1945 doet al vanaf het begin een beroep
op de zeekadetten om tijdens deze gelegenheid voor de ceremoniële invulling te zorgen. Dit betekent helpen
bij het leggen van kransen, vormen van een erehaag, dragen van kransen tijdens de Stille Tocht en uiteraard het
hijsen van de Nederlandse vlag tijdens het Wilhelmus.
Enkele namen die de Geuzenpenning mochten ontvangen: Koningin Wilhelmina postuum, President
Von Weizsäcker van Duitsland, President Haval van Tjechië, Amnesty International, Stichting Februari
1941, Anne Frank stichting, Max van der Stoel, Artsen zonder Grenzen en diverse andere prominenten. De
uitreiking wordt altijd bijgewoond door een Nederlandse hoogwaardigheidsbekleder en ook leden van het
Koninklijk huis zijn regelmatig te gast.
Mocht 13 maart een normale schooldag zijn dan verzorgen wij brieven voor de school van uw kind/pupil met
het verzoek de kinderen vrijaf te geven voor deelname aan deze bijzondere herdenking. Deze brieven worden
door ons aan de ouders/verzorgers verstuurd met het verzoek deze op de school af te geven.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden bewaard in een aparte bergplaats. Indien de kadet iets mist kan hij/zij bij de
scheepsleiding navraag doen.
Grote club actie
Elk jaar in september/oktober doet ons korps mee aan deze actie. We vragen de kadetten in hun
kennissenkring en woonomgeving zoveel mogelijk loten te verkopen. Een gedeelte van de opbrengst van deze
actie komt het eigen korps ten goede. De kadet ontvangt een intekenlijst voor de te verkopen loten. Na een
aantal weken worden de loten uitgedeeld, waarna de kadet de loten verspreid en het geld int. De kadet die de
meeste loten verkoopt ontvangt een prijs.
Instagram
Zeekadetkorps Vlaardingen is aanwezig aan op Instagram. Hier worden foto’s en filmpjes van de zaterdag- en
andere activiteiten gedeeld.
Internet –www.zeekadet.nl
De officiële internetsites van het Zeekadetkorps Vlaardingen zijn www.zeekadet.nl en historie.zeekadet.nl. Deze
wordt regelmatig voorzien van de nieuwste informatie en geeft een goede indruk van het reilen en zeilen van
het korps. Naast alle informatie vindt u er de agenda, nieuws en foto's en kunt u oude Nieuwsflitsen vinden.
Bent u zelf oud-zeekadet? Klik dan op de link Historie, misschien dat u nog iemand herkend!
Jantje Beton
Deze collecte vindt jaarlijks plaats in de maand maart. Samen met de leiding collecteren de kadetten van 19.00
uur tot 21.00 uur in de wijk. Zij dragen daarbij geen uniform, maar burgerkleding. De kadetten krijgen een
officiële legitimatie en moeten het eigen zeekadet-identiteitsbewijs bij zich dragen. De helft van de opbrengst
komt het korps ten goede. De kadet die het meest collecteert ontvangt een prijs.
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Kampen
De traditionele kampen zijn elk jaar het Hemelvaartkamp (HeKa) en het Zomerkamp (ZoKa). Het HeKa vindt
plaats van woensdagavond tot en met zondagmiddag gedurende de hemelvaartvakantie. Het zomerkamp is in
principe de eerste week van de schoolvakanties van vrijdagavond tot en met zondagmiddag één week later.
Tijdens deelname aan het grote Landelijke ZoKa kan dit anders zijn.
De definitieve data worden tijdens de ouderbijeenkomst in januari bekend gemaakt. Tussendoor organiseren
we diverse andersoortige weekendkampen. De commandant maakt de data ruim vooraf bekend. Voorafgaand
aan elk kamp worden er deelnameformulieren verspreid met daarin alle details.
Keuringen
Om de veiligheid aan boord te waarborgen worden het drinkwater en het brandblusmateriaal regelmatig
gekeurd. Het schip heeft een asbestvrij verklaring. De Assam II ondergaat elke 5 jaar een dokbeurt waarbij de
dikte van de scheepshuid wordt gemeten.
Kleding - Uniform
Het uniform is eigendom van het korps en wordt aan de kadet in bruikleen verstrekt na ontvangst van de
bijdrage voor het uniform. Het uniform hangt in principe in kledingzak aan boord in de uniformen kast. Van tijd
tot tijd wordt er een uniform inspectie gehouden.
Het uniform bestaat uit: buis of jasje met overhemd, uniformbroek en een muts met overtrek. Het uniform
wordt in bruikleen verstrekt na ontvangst van de bijdrage uniform. Het uniform is in bruikleen zolang het
lidmaatschap duurt, en zal regelmatig gecontroleerd worden en wordt geruild wanneer een grotere maat nodig
is of wanneer het versleten is. De bijdrage uniform is eenmalig en wordt gebruikt voor het vervangen van
uniformstukken en voor verstel- en reinigingskosten (stomerij). De uniformschoenen (zwarte, gladde leren
schoenen) en zwarte sokken moeten zelf aangeschaft worden.
Kleding - Werkpak
Het werkpak, dat door alle zeekadetten wordt gedragen bij de meeste activiteiten, bestaat uit een blauwe
werkbroek, blauw werkhemd (overhemd) en pet “Assam II”. Daarnaast raden wij aan een marinetrui en/of
fleece vest aan te schaffen. Daarnaast moeten er stevige schoenen, bij voorkeur veiligheidsschoenen gedragen
worden.
Deze kleding kan uitsluitend via de webshop (toko) worden aangeschaft.
Koningsdag
Het korps organiseert deze dag pr-activiteiten en laat de jeugd kennis maken met het Zeekadetkorps. Een
inspannende aparte korpsdag dus die meestal nieuwe leden oplevert.
Korpstijden
De korpstijden zijn op zaterdag van 11.00 - 17.30 uur en op de woensdagavonden van 19.00 - 21.00 uur. De
woensdagavond is een vrijwillige opkomst. In het winterseizoen zijn de tijden van 13:00 tot 17:00, de data
worden nader bekend gemaakt.
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Maaltijden
Op de korpszaterdagen bereiden de kadetten van de Logistieke Dienst een warme maaltijd. Dit varieert van
andijviestamppot tot pannenkoeken. De kostprijs voor deze maaltijden is standaard € 2,-. In de winterperiode
verzorgt de logistieke dienst vaak een snack in de middag.
Medicijnen
Mocht uw kind medicijnen gebruiken dan verzoeken wij u dit aan de leiding door te geven, zodat hier rekening
mee gehouden kan worden. Met kampen kunnen de medicijnen ingeleverd worden bij de Chef d'equipage, de
kadet blijft wel zelfverantwoordelijk voor het gebruik van de medicijnen. Geef svp altijd voor 1 dag extra
medicijnen mee!
Mobiele telefoons
Het in bezit hebben van een eigen mobiele telefoon is niet verboden. Er gelden echter strikte regels over het
gebruik tijdens korpstijd. Het is niet toegestaan te bellen tijdens korpstijd. Dient er gebeld te worden dan
gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de Officier van de Wacht. Tijdens kampen moeten de telefoons
worden ingeleverd. Er worden belmomenten ingepland tijdens het kamp. Uiteraard zijn wij voor noodgevallen
altijd bereikbaar via het telefoonnummer van de commandant.
Nieuwsflits
De Nieuwsflits informeert u over het reilen en zeilen van het korps. De Nieuwsflits kunt u enkel via email
ontvangen. Aanmelden hiervoor kunt u via de website www.zeekadet.nl of via nieuwsflits@zeekadet.nl.
Opzeggen / Afmonsteren
Wanneer een zeekadet besluit af te monsteren, dienen de volgende zaken te worden afgerond:
- Een gesprek met de Commandant
- Schriftelijk opzeggen bij de secretaris, bij voorkeur met de reden voor het afmonsteren. Pas na
schriftelijk opzeggen is geen contributie meer verschuldigd.
- Inleveren van uniform na chemisch te zijn gereinigd. Indien dit niet gebeurt worden de stomerijkosten
verrekend met het entreegeld.
- Inleveren van het zeekadetkorps-legitimatiebewijs en reddingsvest.
Privacy
In het kader van de wetgeving vragen wij bij aanmonstering of er foto’s van de cadet gemaakt mogen worden.
De foto’s kunnen geplaatst worden op onze sociale media. Kijk voor de privacyverklaring op onze website.
Regenpak
Het bezitten van een goed regenpak is absoluut noodzakelijk. Het regenpak dient ten alle tijden als vaste
bagage te worden meegenomen naar de korpsbijeenkomsten. Wanneer er wordt gezeild of gevaren met de
motorboot moet het regenpak altijd mee.
Roeiwedstrijden
Jaarlijks wordt door één van de zeekadetkorpsen in Nederland de Nationale Roeiwedstrijden georganiseerd. We
gaan dan met het hele korps naar deze wedstrijd toe, met als doel de trofee mee naar Vlaardingen te nemen.
Roken
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Aan boord is roken ‘onderdeks’ verboden. Kadetten onder de 18 jaar mogen niet roken aan boord.
Slaapzak
Voor het slapen aan boord van de Assam of in tenten tijdens een trektocht is een goede (warme en afsluitbare)
slaapzak noodzakelijk (geen dekbed!). De slaapzak dient zelf te worden aangeschaft.
Social Media
Zie hiervoor Facebook, Instagram, Twitter en Youtube.
Stichting Zeekadetkorps Vlaardingen
De stichting is officieel op 14 maart 1977 opgericht en heeft als doel:
1. Bij de regionale jeugd belangstelling te wekken voor de Nederlandse scheepvaart, waaronder de
Koopvaardij, Koninklijke Marine, Sleepvaart, Visserij, Binnenvaart en alle aanverwante bedrijven;
2. Deze jeugd te begeleiden en opleiden tot milieubewuste waterrecreanten met aandacht voor discipline,
orde & netheid op eigen en andermans goederen en respect voor anderen.
Toko
Aan boord, in het benedenschip, bevindt zich een winkeltje genaamd de Toko. Hier kunnen de kadetten op
gezette tijden snoepgoed en frisdrank kopen. Betaling vindt plaats d.m.v. een toko-kaart. De Chef Logistieke
Dienst verkoopt de kaarten (€ 2,50, € 5,- of € 10,-).
Twitter
U kunt het korps volgen als ‘volger’ via Twitter. Kijk hiervoor op www.zeekadet.nl.
Vakanties
Direct na het ZoKa zijn er geen korpsmiddagen of avonden. Deze periode valt meestal samen met de
schoolvakanties. De eerste korpszaterdag is eind augustus/begin september. Indien Kerstmis en Nieuwjaarsdag
in een weekeind vallen is er geen korpsbijeenkomst. De commandant maakt dit ruim van tevoren bekend.
Verzekering
Alle zeekadetten zijn WA verzekert wanneer zij “in dienst zijn” van het korps.
Verzuim/verlof
Indien een kadet niet aan de korpsactiviteiten kan deelnemen moet de kadet dit vooraf melden bij de
Commandant of Eerste Officier. Een week van tevoren dient de kadet een verzoekenbriefje in waarmee hij/zij,
onder vermelding van de reden, aangeeft dat hij/zij niet zal deelnemen aan een korpsdag.
VOG
Iedereen van de leiding en bestuur heeft een VOG-verklaring. Deze Verklaring Omtrent Gedrag wordt elke twee
jaar opnieuw aangevraagd en hiermee getoetst.
Webshop
Via onze webshop kunt u kleding bestellen of de kampkosten voldoen. Wij werken via Ideal. Alle
kledingbestellingen moeten via onze Toko verlopen. U krijgt van uw bestelling een bevestiging per e-mail. Wij
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leveren NIET thuis. Wij verzamelen bestellingen en doen dan op gezette tijden een bestelling naar onze
toeleveranciers. U krijgt van ons bericht wanneer de bestelling binnen is en afgehaald kan worden aan boord
van de Assam.
Whats app groep
Onze secretaris beheert de groep van de ouders. In deze groep kunnen afmeldingen worden gedaan of vragen
worden gesteld.
Slot
In de loop van het jaar krijgt u specifieke informatie via de brieven die wij de kadetten meegeven. Tevens zullen
wij u verzoeken uw e-mailadres op te geven, zodat wij ook op die manier kunnen benaderen.
Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op.
Commandant – commandant@zeekadet.nl
Eerste Officer – eo@zeekadet.nl
Chef d’equipage – chef@zeekadet.nl
Voorzitter – voorzitter@zeekadet.nl
Secretaris – secretaris@zeekadet.nl
Penningmeester – penningmeester@zeekadet.nl
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