Beleidsplan 2022-2024
Zeekadetkorps Harlingen

Inleiding
Missie:
Het Zeekadetkorps Harlingen is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg
naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van ons schip daarvoor
een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving waarin jongeren door praktische opleidingen de
kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en
mogelijkheden.
Visie:
•

•
•
•

Zeekadetten voelen zich thuis bij het Zeekadetkorps Harlingen en ervaren dat hun lidmaatschap
bijdraagt aan hun verdere ontwikkeling. Zij werken samen en hebben respect voor natuur en
milieu.
Organisaties binnen Maritiem Nederland ervaren het Zeekadetkorps als relevant voor de
maritieme sector.
Er is bij het Zeekadetkorps voldoende gekwalificeerd kader beschikbaar om veiligheid, kwaliteit
en continuïteit te waarborgen.
Het Zeekadetkorps werkt nauw samen met organisaties met gelijksoortige doelstellingen.

Doelstelling:
Het Zeekadetkorps wil de belangstelling bij de jeugd voor Nederland als maritiem land vergroten en hen
wijzen op de mogelijkheden die er daarbij voor hun verdere ontwikkeling zijn.
Het doet dit door het ondersteunen van Zeekadetkorpsen die lessen en spelactiviteiten op en om het
water organiseren.
Bewerkstelligen doelstelling:
Ook in 2022-2024 bestaat ons voornaamste doel uit het bijbrengen van het zeebestaan aan de jeugdleden
van zeekadetkorps Harlingen. De manier waarop we dit bereiken/voortzetten in 2022-2024 is door de
middelen die hiervoor beschikbaar zijn in die mate te onderhouden dat het veilig is om er mee te werken.
Hiervoor zijn we altijd op zoek naar sponsors die er met elkaar voor kunnen zorgen dat het materiaal
onderhouden kan worden. Uiteraard is het ook ons doel om de huidige sponsoren te kunnen behouden.
Dit bewerkstelligen we door de sponsoren uit te nodigen voor zeekadet-bijeenkomsten, vaartochtjes en
natuurlijk een kaartje met kerst.
Huidige situatie:
Het zeekadetkorps bezit een houten ex-mijnenveger, welke vroeger in dienst is geweest van de marine.
Op dit moment staat het schip er qua onderhoud niet goed voor. Het schip moet in 2023 droog gezet
worden om de staat van onderhoud te verbeteren en de certificaten te behouden.
De huidige staat van de leden is na de coronatijd ook enigszins teruggedrongen.
De komende jaren:
Door de vlug stijgende prijzen van zowel brandstof als energie wordt het steeds lastiger om ons hoofd
financieel boven water te houden. Toch willen we voor de toekomst onze jeugdleden hetzelfde kunnen
blijven bieden als voorheen en hiermee onze doelstelling te behalen. We zullen daarom nog meer gaan
inzetten op het verkrijgen van sponsorgeld. Zo staat er in februari van 2023 een reünie op de planning
waarbij naast een hereniging van oud leden, ook aandacht zal worden gegeven aan het verkrijgen van
sponsorgeld.
In het kader van het teruggedrongen ledenaantal zal de komende jaren ook focus liggen op het verwerven
van nieuwe leden. Dit willen we bereiken door langs scholen te gaan om daar bijvoorbeeld
introductielessen knopen en splitsen te geven. Maar ook bij evenementen in de stad zullen onze
jeugdleden aanwezig zijn om het korps zichtbaar te maken.

Jaarlijks terugkerende activiteiten:
- Zomerkamp
- Deelname dodenherdenking
- Deelname evenementen (sail Harlingen, tall ships races, harlingen ongeschut, Harlinger
visserijdagen)
- Deelname intocht sinterklaas
- Kerstdiner
- Fast-cruises (slaapweekenden aan boord)
- Vaartochten, zowel voor eigen leden als voor sponsoren
- Open schip
Online:
Er is een website en we zijn ook actief op social media, maar we willen graag meer gebruik gaan maken
van dit forum. We gaan de komende jaren binnen ons korps kijken of er door bijvoorbeeld vloggen meer
inzage gegeven kan worden aan de buitenwereld en de sponsoren, wat we bij zeekadetkorps Harlingen
precies allemaal doen.

Organisatie
Kvk nummer: 41005844
Fiscaal nummer: 814855155
ANBI-status: in aanvraag
Contact met de organisatie:
Contactpersoon: Klaas Norg
Adres: De kluut 16, 8862 LH Harlingen
Telefoonnummer: 0653649600
e-mailadres: kwjnorg@ziggo.nl
Bestuur
Omschrijving leden en rol:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Commissaris materieel
- Commissaris sponsoring en PR

Cindy Postma
Klaas Norg
Christa Koornstra
Gert Jan Klijn
Hermanus Wever

Ontvangen bestuursleden vergoedingen?: nee
Overige leden: Het korps heeft geen werknemers in dienst. Het korps maakt enkel gebruik van
vrijwilligers.
Financiën
De afgelopen tijd is het lastiger geworden om financiële middelen te verkrijgen van sponsoren. Ook de
Corona periode heeft bijgedragen aan een terugloop in leden en sponsorgelden. Ons financieel overzicht
laat een negatieve tendens zien. Dit komt mede door stijgende kosten van veel benodigdheden zoals
brandstoffen, energie en materialen. Ook zijn er stijgende kosten op andere fronten zoals het onderhoud
van ons schip en alle middelen die wij gebruiken om onze doelstelling te behalen. Om die reden gaan wij
actief achter een anbi-status aan, zodat het aantrekkelijker is voor sponsoren en fondsen om geld te
doneren.

