Beleidsplan Zeekadetkorps Harlingen 2016 -2020

1. Doelstelling.
De Stichting Zeekadetkorps Harlingen stelt zich ten doel bij jongeren interesse te wekken en te
onderhouden voor activiteiten op zee en water en zo de belangstellingen voor een beroep in de
maritieme sector te stimuleren. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het houden van
allerlei activiteiten op en rond het water met behulp van een authentiek en varend korps schip.
2. Leden en organisatie.
a. De instroom van nieuwe zeekadetten is een voortdurende inspanning om het korps op
sterkte te houden en jongeren voor het werken en leven op zee te interesseren.
b. Door het onderhouden van contacten met andere Zeekadetkorpsen in Nederland en met de
overkoepelende organisatie Zeekadetkorps Nederland moet het “Wij” gevoel worden
versterkt en ook de gezamenlijke maatschappelijke belangen om de jongeren de weg naar
zee te wijzen.
c. Om de instroom van nieuwe zeekadetten adequaat te bewerkstelligen en het “Wij” gevoel
tussen de korpsen te versterken moeten de volgende activiteiten worden uitgevoerd.
1.Het bezoeken van basis scholen.
2.Het houden van open dagen aan boord van het korps schip.
3. Het organiseren van pr activiteiten tijdens lokale festiviteiten.
4. Het bezoeken van regionale festiviteiten en organiseren van pr activiteiten in de regio.
5.Door het bezoeken van andere Zeekadetkorpsen en het meedoen aan het jaarlijkse
landelijke Zomerkamp worden de onderlinge contacten met de andere Zeekadetkorpsen
onderhouden en het “Wij” gevoel verstevigd.
6.De instake om ook de jeugd vanaf 9 jaar te interesseren voor het ketelbinkies project met
ondersteuning en behulp van het programma van de overkoepelende landelijke Zeekadetorganisatie.
7. Mede zorg dragen voor landelijke bekendheid van het Zeekadetkorps door het houden
van PR activiteiten.

3.Opleidingen.
a. Zorg dragen voor up to date lesmateriaal welke aansluit op het huidige lesmateriaal
voor de maritieme opleidingen voor de scheepvaart. Het betreft de CWO opleidingen,
het klein vaarbewijs en de opleidingen op de zeevaartscholen.
b. Het ontwikkelen en uitvoeren van een speciaal aangepast opleidingsprogramma voor
de Ketelbinkies.
c. Het bevorderen van ” crosspollen” waarbij men van elkaar kan leren tijdens het
uitvoeren en opzetten van gezamenlijke oefeningen, opleidingen en trainingen zoals
bijvoorbeeld de WR1 oefeningen en de onderofficiersopleiding.
4.Public Relations
Met ondersteuning van de landelijke overkoepelende Zeekadetkorps organisatie wordt er
naar gestreefd om de lokale PR commissie van Zeekadetkorps Harlingen op professionele
wijze haar taken uit te laten voeren en waar nodig te ondersteunen voor het werven van
nieuwe zeekadetten en ketelbinkies. Daarnaast voor het aantrekken van sponsoren en het
gebruik maken van de sociale media om bekendheid te geven aan het Zeekadetkorps op
lokaal als zowel landelijk niveau.

5. Techniek en veiligheid
a. Het zorg dragen, uitvoeren en onderhouden van alle aan boord verplichte veiligheids
voorzieningen voor een betrouwbaar en veilig varend korps schip.
b. Het onderhouden en bijhouden van een veiligheidsprotocol aan boord met tenminste
de minimale eisen voor algemeen gebruik aan boord.
c. Risico & Analyse.
Het ontwikkelingen van een compromis tussen;
1) De financiën van het korps;
2) De bezetting door de Leidinggevenden aan boord
3) De verantwoording van de korpsleden en ouders ten aanzien van minderjarige leden
d. Het ontwikkelen van veiligheidstrainingen en het adviseren hierover.

6.FINANCIEN EN VERZEKERINGEN
a.

Opzetten van een kennisuitwisseling met de landelijk overkoepelende
zeekadet organisatie inzake o.a. Financiën. Hierbij gaat het om vragen
zoals
1)

Hoe zet je de administratie van een korps op (rekeningschema?);

2)

Hoe in je contributie.

3)

Hoe kom je aan je inkomsten.

4)

Wat is een effectieve manier om sponsoring op te zetten.

5)

Welke doelgroepen wil je benaderen met voorbeelden van hoe je een
doelgroep het beste kan aanpakken etc.

b.

Inkoop van spullen die elk korps nodig heeft centraal organiseren. Hierbij
de lokale sponsoring wel in stand houden, dus wel centraal een
inkooparrangement, maar geen verplichte afname door alle korpsen.

c.

Analyseren van schades, zodat “lessons learned” kunnen worden
ontwikkeld die voor alle korpsen van belang zijn om schade in de toekomst
te voorkomen.

d.

Het formuleren van Projectvoorstellen voor de landelijke maritieme
fondsen voor projecten waar de korpsen ook wat aan hebben.

7.

INTERNATIONALE CONTACTEN

Uitwisselingen met korpsen uit andere landen wordt voortgezet, echter wel op
een beperkte, financieel haalbare schaal. Hierbij kanhet een overweging zijn om
in plaats van verre landen, te focussen op landen die geografisch op relatief
korte afstand liggen en/of landen waar een lange, warme relatie mee
onderhouden word. Voorbeeld Engeland, België)
8.

ZOMERKAMP

a.

De inbreng van de KM voor het Zomerkamp is zeer gewenst en wordt
zeer gewaardeerd. Naast de inbreng van de KM zullen we ook
alternatieven moeten gaan ontwikkelen om het Zomerkamp voor alle
landelijke korpsen mogelijk te maken.

b.

Tijdens het Zomerkamp dient, naast het zeilen, meer aandacht te komen
voor andere nautische activiteiten. Hierbij kan gekeken worden naar
interessante activiteiten voor alle dienstvakken.

