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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:
• Ankerpark (Den Helder), 24e jaargang • De Spreekbuis (Rotterdam), 39e jaargang
• Navigare (Amsterdam), 70e jaargang • De Trompetter (Brielle), 38e jaargang
• Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 26e jaargang 

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

Van de voorzitter
Beste leden,
 
16 november jl. hadden wij onze jaarlijkse ALV vergadering in het Eemshotel. Mark 
de Vries heeft, in de plaats van Karin Orsel, CEO MF Shipping, die onverwacht 
verhinderd bleek, een presentatie gegeven over de huidige milieu-eisen die aan 
de zeescheepvaart worden geëist. Deze gaan wel even verder dan de IMO milieu- 
voorschriften opgenomen in MARPOL. Hij had een aandachtig gehoor bij zijn 
uiteenzetting.

Staande hebben we vijftien leden herdacht die dit afgelopen verenigingsjaar zijn 
overleden. Voor sommigen van ons slechts alleen namen, voor anderen waren het 
jaargenoten waaraan men herinneringen heeft. De vereniging verliest elk jaar door 
opzeggingen en overlijden gemiddeld 25 leden. Dit is helaas een onontkoombaar 
proces. Per 1 november 2019 telde onze vereniging nog 415 leden.
Na afl oop van de vergadering toog het gezelschap naar het bovenliggende 
restaurant van het Eemshotel waar het gebruikelijke captains’ diner werd genoten. 
Vele contacten werden gelegd en vernieuwd. Ook meldde zich een lid die, na ruim 
60 jaar lidmaatschap, de ALV voor de eerste maal bezocht!  Zeer bijzonder. Al met 
al was het een meer dan geslaagde verenigingsdag.

Het speerpunt van het bestuur afgelopen jaar was het verzamelen van de 
e-mailadressen van onze leden. Dit was een zeer tijdrovend werk. Sommige 
adressen waren zeer oud en niet meer actueel. Tijdens het versturen van proef-
e-mails kwamen rond de 50 stuks als onbestelbaar terug. Uiteindelijk hebben 
we nu nog 12 leden zonder e-mail adres (zie ook de herhaalde oproep in dit 
Verenigingsnieuws) .

Afgelopen verenigingsjaar is afgesloten met een tekort van ongeveer € 3.000,-.
De kascommissie was, op haar verzoek, vroegtijdig van alle relevante kasstukken 
voorzien waardoor de controle grondig kon worden uitgevoerd. Unaniem 
is besloten de contributie te verhogen van € 33,- naar € 44,- voor zowel de 
binnenlandse als de buitenlandse leden. Volgend jaar zullen de kosten van de 
Noordvaarder met 50 cent per uitgave stijgen.
Ook de postzegel van 1 bereikt nu al de waarde van € 0.91. Een meer dan 
verdubbeling in de afgelopen tien jaar.

Het innen van contributie, anders dan via incasso, blijft helaas nog steeds stroef 
te verlopen. Uit een tussenrapportage in september bleek dat ruim 70% zijn 
contributie nog niet had voldaan. Sommige leden moeten drie- en soms tot 
viermaal telefonisch dan wel schriftelijk worden aangemaand. In twee gevallen 
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LOOKING FOR A JOB?
CHANCES ARE WE’VE 
ALREADY FOUND THEM

iPS - Powerful People: Rivium Boulevard 101, 
2909 LK Capelle aan den IJssel, The Netherlands
Phone: +31 (0)88 447 94 94

Contact us at info@ipspowerfulpeople.com 
or check www.ipspowerfulpeople.com 
and find out what we can do for you.
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Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

bleek helaas dat het lid was overleden, echter zonder 
dat dit bij het bestuur bekend was. Dit jaar willen wij de 
automatische incasso promoten door een beloning van €3,- 
dan wel € 4,- voor buitenlandse leden op de contributie te 
geven indien men hiervoor kiest. Een leuke korting op het 
lidmaatschap. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier 
voor automatische incasso op onze website.

Aftredend bestuurslid Henk de Vries  deed verslag van de 
VOMO-bestuursvergadering. De kosten per blad kunnen 
door de geplaatste advertenties nog binnen de perken 
gehouden worden. Henk bood aan zich in de toekomst in te 
zetten voor het zoeken van adverteerders. Drewes Kruidhof 
heeft zijn functie als webmaster neergelegd. Hartelijk 
dank Drewes voor je inzet! Het bestuur nodigt nogmaals 
kandidaten uit voor om de functie van webmaster in te 
vullen. Drewes zal verbonden blijven aan onze vereniging 

door het verrichten van archiefwerk en onderzoek voor de 
4 mei-viering.

In het aankomende jaar 2020 zal bij het Amasus kantoor 
op 4 mei herdacht worden dat Nederland 75 jaar geleden 
werd bevrijd.  U wordt hierbij ook van harte uitgenodigd. 
Reeds meerdere jaren speelt het Noorderpoort College een 
leidende rol met de aanwezigheid van aspirant maritieme 
offi cieren. Hiervoor zijn we hen zeer dankbaar.

Voor de 2020 zomerreünie worden al druk diverse opties 
onderzocht. We hopen u hierover vroegtijdig te kunnen 
informeren.

Met vriendelijke groet,
 
Bert Hoekstra

De voorzitter heeft in zijn voorwoord al stilgestaan bij de 
op 16 november jl. gehouden jaarlijkse ALV. Dit jaar werd 
de ALV gehouden in het Eemshotel, voor velen een bekend 
gezichtspunt in Delfzijl. Er hadden zich 49 leden aangemeld, 
waarvan 43 ook bleven voor het captains’ diner. 
Helaas was de keynote speaker voor de ALV, mevrouw Karin 
Orsel, CEO MF Shipping, onverwachts verhinderd. Echter 
was ons bestuurslid Mark de Vries bereid haar plaats in te 
nemen. Hij gaf een interessante presentatie over de huidige 
milieueisen waaraan de zeescheepvaart moet voldoen 
en iedereen was dan ook vol aandacht bij dit belangrijke 
onderwerp. Mark, bedankt dat je op zo’n korte termijn kon 
inspringen! 
Ook werd door de aanwezigen stilgestaan bij de ons 
ontvallen leden. Zie voor een overzicht ook op de volgende 
pagina bij Ontvallen leden. Na de formele plichtplegingen, 
zoals notulen vorige ALV, jaarverslag, fi nanciën/contributie/
begroting en bestuursverkiezing* gingen de aanwezigen 
naar het restaurant voor een heerlijk en gezellig diner. Wat 
weer opviel was dat er weer veel contacten werden gelegd, 

en ook hernieuwd. Zeker bijzonder was, dat zich een lid na 
ruim 60 jaar lidmaatschap voor eerst de ALV bezocht! Al met 
al was het, weer, een meer dan geslaagde verenigingdag.

*Nogmaals plaatsen we hier een dringende oproep voor de functie Webmaster.

Algemene Ledenvergadering van 16 november 2019

De presentatie van Mark de Vries vond een aandachtig gehoor.

Onze jaarlijkse ALV vergadering vond plaats in het Eemshotel.
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Elk jaar loodsen we zo’n tienduizenden schepen de 
Nederlandse havens en Vlaamse havens aan de 
Schelde in en uit. Aan boord is dan altijd één van onze 
450 registerloodsen. De registerloods adviseert de 
kapitein over de te voeren navigatie om zo veilig en 
efficiënt mogelijk de havens in en uit te varen. Dag en 

nacht. Door weer en wind. Ondersteund door goed 
getrainde medewerkers. Zo dragen wij bij aan een 
veilige haven. Meer weten over het Loodswezen? 

www.loodswezen.nl of 
www.werkenbijhetloodswezen.nl

<

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord heeft gemeld, zijn 
er een aantal leden die nog geen automatische incasso 
hebben voor hun contributie. Wij verzoeken hen vriendelijk 
doch dringend zo spoedig mogelijk alsnog in te stemmen 
met automatische incasso ledenadministratie door het 
toestemmingsformulier voor incasso in te vullen op onze 
website. Zoals eerder uitgelegd is het handmatig incasseren 
van de contributie zeer arbeidsintensief. Ook geeft het extra 
kosten voor de vereniging. Als incentive willen wij dit jaar de 
automatische incasso belonen door een eenmalige korting 
van €3,- (€4,- voor buitenlandse leden) op de contributie te 
geven indien men overgaat op automatische incasso.

Hieronder staan de lidmaatschapsnummers* van 
leden waarvan wij nog geen automatische incasso 
in ons bezit hebben. Dus staat u op deze lijst, wilt u 
onze ledenadministratie dan zo snel mogelijk ons uw 
toestemmingsformulier voor incasso toesturen.

Lidmaatschapsnummers zonder automatische incasso

100 449 858 1244 1384 1517 1597 1747 1808 9045

105 456 920 1246 1389 1519 1601 1752 1811 9046

134 492 940 1252 1413 1521 1609 1770 1817 9050

213 583 961 1256 1440 1530 1637 1775 1818 9062

269 604 983 1258 1449 1531 1639 1776 1822 9062

278 619 1005 1292 1453 1539 1640 1777 9022 9063

289 691 1033 1298 1458 1546 1655 1781 9024 9064

297 707 1106 1303 1491 1557 1656 1785 9036 9065

388 773 1145 1318 1494 1566 1705 1791 9038 9067

444 842 1209 1335 1503 1577 1706 1804 9044

* Uw lidmaatschapsnummer staat onder andere op de adreswikkel van 
de Noordvaarder.

Ontvallen leden 

Dit verenigingsjaar zijn ons helaas vijftien leden ontvallen. Wij hebben 
ze tijdens de ALV van 16 november op gepaste manier herdacht. 
Hieronder een overzicht.

Dat. overlijden Naam lid Leeftijd Woonplaats Schooljaar

5 okt. 2018 Pieter Hoogesteger 88 Rotterdam GN 50-52
6 dec. 2018 K.F. van Leeuwen  Utrecht DZ 38-41
18 dec. 2018 Gerrit Roorda 74 Assen GN 61-63
18 jan. 2019 Gerjan van Schijndel 72 Oosterbeek DZ 65-68
19 jan. 2019 Bert Slagter 85 Appingedam DZ 67-68
10 febr. 2019 E.J.M Corten  Harderwijk DZ 48-50
26 mrt. 2019 Wim van Spijker  Almere DZ 66-69
19 apr. 2019 Harmannus Schuur 62 Deurne GN 73-75
29 apr. 2019 Jan Eefting 81 Aardenburg DZ 58-60
1 mei 2019 Leo van Kooten  Maarssen DZ 55-57
17 mei 2019 Bennie Hoorntje  Delfzijl DZ 56-57
26 aug. 2019 Hein Buijs  Halsteren DZ 48-50
10 sep. 2019 F.L.T.M Pietersma 91 Amsterdam GN 45-48
2 okt. 2019 Harm Dekker  Terneuzen GN 50-52
3 nov. 2019 Johan Stegenga 86 Sassenheim 50-52

Herhaalde oproep: e-mail-
adressen gevraagd!

Nogmaals de 
dringende oproep 
voor het doorgeven 
van uw huidige 
e-mailadres aan 
het secretariaat. 
Met het in bezit 
hebben van de 
e-mailadressen 
kunnen we sneller 
en beter met u 

communiceren. Ons bestand is nu bijna helemaal 
up to date. Dus dank voor uw medewerking 
hierin. We missen nog twaalf e-mailadressen om 
de lijst helemaal compleet te maken. Hieronder 
leest u de lidmaatschapsnummer van leden 
waarvan wij het e-mailadres nog niet in ons 
bezit hebben. Dus staat u op deze lijst, wilt u 
dan zo snel mogelijk een bericht sturen met uw 
e-mailadres aan secretariaat@abeltasmanweb.
nl, zodat we deze kunnen invoeren in ons 
ledenbestand? 
Zodra we uw e-mailadres in ons bezit en verwerkt 
hebben, ontvangt u van onze webmaster een 
e-mail met de inloginstructies voor het besloten 
gedeelte van onze website.

Lidmaatschapsnummers ontbrekende 
e-mailadressen*
80 601 1529 1677
110 823 1600 1713
510 940 1622 1785
* Uw lidmaatschapsnummer staat onder andere op de 

adreswikkel van de Noordvaarder.

Leden die nog geen automatische incasso hebben

Met het in bezit hebben van de 
e-mailadressen kunnen we sneller 
en beter met u communiceren.
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