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woord vooraf

Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de 
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 2.540 exemplaren en vier maal 
per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE  Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

Van de vicevoorzitter!

Als de voorzitter in Australië zit, wordt de vicevoorzitter gevraagd om een stukje te 
schrijven voor de Noordvaarder. 
Zoals jullie misschien weten, vaar ik nog steeds en heb net een bijzonder drukke 
periode achter de rug. We hebben in Vlaardingen twee nieuwe schepen mogen 
verwelkomen, de Gardenia Seaways en de Tulipa Seaways
bijna 210 meter lang. De schepen varen vanuit Vlaardingen, met bestemming 
Immingham, maar kunnen natuurlijk ook op andere havens worden ingezet. De 
thuishaven is Klapeida, dus varen de schepen onder de Litouwse vlag. Voor ons, 

om de buitenlandse kapiteins te begeleiden op de voor hen nieuwe vaarroutes.

Maar voordat wij als PEC-houder aan de slag mochten op deze schepen, moesten 
wij  eerst bewijzen dat we ook met deze schepen konden varen en manoeuvreren. 
Dit wordt mede bepaald door de havenautoriteiten van Rotterdam en het 
Loodswezen. Dus we moesten aan de bak:  zes assessment reizen gevolgd door 
drie examenreizen. Ze werden met succes afgerond, zodat we nu met onze PEC 
volledig inzetbaar zijn in Rotterdam en tevens in Engeland. In principe blijven wij 
twee weken aan boord en worden dan afgelost door een collega. Ik ben nu met 
verlof, waar ik met volle teugen van geniet, maar de agenda staat vol met diverse 
activiteiten, waarvan de jaarvergadering er één is.

verenigingsjaar. We hadden een goed georganiseerde zomerreünie in Lemmer, 
waar we een grote groep leden konden verwelkomen. Een leuke vaartocht, 
goed eten en een bijzonder bezoek aan het stoomgemaal, maakten het tot een 
geslaagde dag. Op het moment dat u dit stukje leest, is de jaarvergadering al weer 
voorbij en ik ga ervan uit dat deze met succes is verlopen. 

De vereniging heeft weer een goed lopende webpagina, met onder andere veel 
dank aan Drewes Kruidhof. Ik nodig u allen uit om er eens te kijken. Feedback 
is zeer welkom, zodat we de pagina verder kunnen ontwikkelen. Voor de rubriek 

Met vereende krachten hebben we in 2017, ondanks verzwarende 
omstandigheden, onze taken als bestuur kunnen vervullen. Verandering van banen 
en gezondheidsproblemen maken dat we ook volgend jaar alle zeilen moeten 
bijzetten om de bestuurstaken goed uit te kunnen blijven voeren. 

het nieuwe jaar. Wij hopen u in 2018 op de diverse activiteiten weer te kunnen 
begroeten. 

Met vriendelijke groet,
Rick van Doorn

Oud-Leerlingen van de Zeevaartscholen van  

Delfzijl en Groningen 
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Denkt u aan een autovakantie naar Groot-Brittannië, Ierland of Scandinavië? Kies dan 
Stena Line! Onze comfortabele ferry’s brengen u rechtstreeks naar uw bestemming, 
bijvoorbeeld onze route Hoek van Holland naar Harwich: zonder omrijden relaxed 
oversteken. Aan boord verwennen wij u met de beste service. Bezoek onze website 
om uw over tocht te boeken en kijk ook naar onze speciale aanbiedingen. 
U kunt ons natuurlijk ook direct bellen: 0900-8123 (€ 0,35 per gesprek). 
Welkom aan boord!

Comfortabel naar Groot-Brittannië,
Ierland of Scandinavië

Everyone deserves a break

www.stenaline.nl
Meer weten over aanbiedingen en tarieven? 
Bel 0900- 8123 (€ 0,35 per gesprek) of kijk op onze website:

HOEK VAN HOLLAND - HARWICH

€69
AUTO + BESTUURDER

V.A.
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Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

Om 15.00 uur opent de vicevoorzitter Rick van Doorn 
de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het 
bijzonder de ereleden H.R.A.J. van Dijck en L. Kazemier 
en tevens de heer H. Slort, directeur van Amasus B.V., die 
straks een inleiding zal houden. Ook de aanwezigheid 
van de dames wordt op prijs gesteld. De voorzitter 
Bert Hoekstra is momenteel met vakantie in Australië. 
De opkomst is niet heel groot, er zijn 44 leden aanwezig. 
Er hebben zich elf leden als verhinderd gemeld. De 
voorzitter memoreert het geslaagde lustrumfeest in 2016 
en de gezellige zomerreünie in Lemmer. 

Er is één ingekomen stuk per e-mail binnengekomen 
van de heer P. Herben. Dit zal worden behandeld onder 
het ingevoegde agendapunt 11a. De notulen van de 
Algemene Ledenvergadering op 26 november 2016 worden 
met algemene stemmen aanvaard. Het jaarverslag van 
het afgelopen verenigingsjaar wordt doorgenomen en 
goedgekeurd. De kascommissie doet bij monde van de heer 
A.C.J. Bentum verslag van de controle van de boekhouding 
over het afgelopen verenigingsjaar. Er zijn geen 
onregelmatigheden gevonden en de boekhouding is op 
orde. De kascommissie verzoekt de vergadering het bestuur 
decharge te verlenen. Vervolgens toont de penningmeester 
Henk Jan Harink het Financieel Overzicht van 1-11-2016 
t/m 31-10-2017. Hij licht een aantal punten uit de staat van 
baten en lasten toe. Uit de vergadering komen nog enkele 
verzoeken om opheldering. Deze worden naar tevredenheid 
beantwoord. De balans roept geen vragen op. Het Financieel 
Overzicht en de Balans worden door de vergadering met 
algemene stemmen goedgekeurd.

De voorgestelde verhoging van de contributie roept enkele 
vragen op. De heer Kazemier acht een verhoging van de 

contributie niet op zijn plaats in het licht van de in de stukken 
aangegeven forse verenigingsreserve. De voorzitter stelt 
voor het agendapunt verder te behandelen bij punt 11 waar 
de situatie bij de Stichting VOMO aan de orde komt. In de 
begroting voor het komende verenigingsjaar is rekening 
gehouden met het afnemend ledental en de toenemende 
kosten van de Noordvaarder en de berichten aan leden. Na 
een korte toelichting wordt de begroting goedgekeurd. Tot 
lid van de kascommissie worden de heren J.C. Damsté (in 
de vacature Wijmenga) en H. van der Laan benoemd. De 
heer G.M. van Raaij treedt af en wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden.

De heer Drewes Kruidhof is reglementair aftredend als 
bestuurslid. Hij stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor de heer 
Kruidhof te benoemen voor een nieuwe bestuursperiode. 
De vergadering gaat met algemene stemmen en applaus 
akkoord met de benoeming.
Op de oproep aan de leden om de functie van 
penningmeester in het bestuur te vervullen is geen respons 
gekomen. Het bestuur zal zich beraden op de situatie 
die door de drukke werkzaamheden van de huidige 
penningmeester onder druk staat. Vooralsnog blijft de 
functieverdeling in het bestuur onveranderd, waarbij de 
penningmeester zal worden bijgestaan door de overige 
bestuursleden.

Tijdens de pauze wordt gezellig bijgepraat onder het 
genot van een drankje. De heer Henk J. de Vries doet 
verslag uit het bestuur van de Stichting VOMO. Onder 
verantwoordelijkheid van de Stichting worden de 
verenigingsbladen uitgegeven in een landelijke oplage van 
2.140 exemplaren. Dit aantal is de laatste jaren afgenomen. 
Ons blad ‘Noordvaarder’ wordt tevens verzonden naar 

Algemene Ledenvergadering 
18 november 2017 te Delfzijl

Blik vanaf de 
Bestuurstafel.
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