
WORD PARTNER VAN
ZEEKADETKORPS 
LELYSTAD



WAT KAN HET ZEEKADETKORPS LELYSTAD VOOR U BETEKENEN?

Waar kan het Zeekadetkorps Lelystad 

uw organisatie mee van dienst zijn?

Typ hier om tekst in te voeren
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De doelstelling van het Zeekadetkorps Lelystad is jongeren te 
helpen hun weg te vinden naar een (maritiem) beroep of oplei-
ding. Daarmee is het ZKK Lelystad niet alleen een jeugdvereni-
ging maar ook een praktijkopleiding voor jongens en meisjes in 
de leeftijd van 11-24 jaar. 

Voor 18-24 jarigen biedt het ZKK Lelystad door middel van oplei-
dingen en het opdoen van ervaringen, de mogelijkheid hun lei-
derschapsvaardigheden te ontwikkelen. Daarmee wil het ZKK 
Lelystad een bijdrage leveren aan het voorbereiden van jongeren 
op een beroepscarrière. 

Door partner te worden draagt u dus bij aan de ontwikkeling van 
deze jonge mensen. Achterliggend doel is deze jongeren te “be-
houden” voor Lelystad en Flevoland, meer specifiek de lokale ar-
beidsmarkt. 

Wij zijn van mening dat een goed partnerschap wordt geken-
merkt door wederkerigheid. Daarover ga ik graag met u in ge-
sprek! 

De drie pijlers waarop het korps rust zijn: Veiligheid, Educatie en 
Plezier. Als partner draagt u daar direct aan bij.

Tony Merkelbach 
Voorzitter Stichting Zeekadetkorps Lelystad

WORDT U EEN VAN ONZE PARTNERS?
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 EVEN VOORSTELLEN: ZEEKADETKORPS LELYSTAD 
Zeekadetkorps Lelystad is aangesloten bij de landelijke organisatie 
Zeekadetkorps Nederland. Er zijn in Nederland twintig korpsen.

In het stichtingsbestuur van een plaatselijke organisatie zitten drie 
personen of meer. Elk bestuur heeft een voorzitter, (Tony Merkel-
bach), een secretaris, (Joop van Diest) en een penningmeester,  
(René Lübbring)

Verder is in elk bestuur een van de leden belast met taken voor mate-
rieel, voor opleidingen en voor public relations. Deze functionarissen 
worden aangeduid als commissaris. In veel stichtingsbesturen heeft 
ook een lid van de korpsleiding zitting als bestuurder.

De banden tussen het bestuur en het korps zijn hecht. Veel bestuurs-
leden hebben een nautische achtergrond. Ook zijn er bestuursleden 

die zelf als zeekadet of lid van de leiding deel hebben uitgemaakt 
van een Zeekadetkorps. Zij staan dicht bij de praktijk en springen af 
en toe bij in het korps.

Elke plaatselijke organisatie beheert een Zeekadetkorps. Het plaat-
selijk korps bestaat uit de korpsleiding en de jeugdleden.Tot de  
korpsleiding behoren de Zeekadetofficieren en de onderofficieren in 
de rangen van schipper en opperschipper. De commandant van het 
Zeekadetkorps staat aan het hoofd van de korpsleiding. De leden 
van de korpsleiding zijn vrijwilligers, die goed met jongeren kunnen 
omgaan en graag anderen leren wat het leven en werken op en bij 
het water is. Veel leden van de korpsleiding zijn zelf zeekadet ge-
weest. Alle betrokkenen zijn in het bezit van een recent VOG.
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Tot de jeugdleden behoren de zeekadetten 
en onderofficieren in de rangen van kwar-
tiermeester en bootsman.

VEEL VRIJWILLIGERS

Bij de plaatselijke organisaties zijn naast 
het bestuur en de korpsleiding nog andere 
vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers hebben 
geheel verschillende taken.

Een belangrijke taak van de Zeekadetkorp-
sen is kadetten zaken en vaardigheden le-
ren, die voor het varen en het leven aan 
boord van een schip belangrijk zijn. De offi-
cieren en onderofficieren doen dat. Bij veel 
korpsen helpen instructeurs hierbij. Die in-
structeurs zijn voor speciale onderwerpen 
en hebben vaak lang gevaren. De instruc-
teurs leren de zeekadetten bijvoorbeeld 
over navigatie, techniek of over logistiek . 
Er zijn ook instructeurs voor ehbo- en veilig-
heidslessen.

De Zeekadetkorpsen worden gesteund 
door de Koninklijke Marine en de Koninklij-
ke Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR).
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OOK GEMEENTERAAD KIEST VOOR ZKK LELYSTAD
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U bent in goed gezelschap
In november 2018 koos ook de Lelystadse Gemeenteraad 
voor het ZKK Lelystad. Het besluit werd genomen om een 
startkapitaal van € 25.000 beschikbaar te stellen. Een belang-
rijk deel van dit bedrag is bestemd voor de aankoop van het 
Korpsschip.

De gemeenteraad is van mening dat het voor alle jongens en 
meisjes van belang is dat zij kunnen deelnemen aan het Zee-
kadetkorps Lelystad. Daardoor is het mede mogelijk de contri-
butie voor de jongeren te beperken tot € 15,00 per maand. 
Voor hen voor wie dit een onoverkomelijk bedrag is, zijn er 
speciale fondsen. Op die manier is het lidmaatschap voor ie-
der kind bereikbaar. 

Zeilopleiding aan boord van Ambiance

Na de eerste publicaties over het Zeekadetkorps Lelystad ont-
vingen wij een bijzonder aanbod van Ambiance Zeilcharters. 
Sven Timmann en zijn collega Sylvelin Rinnen boden aan een 
professionele zeilopleiding voor de Zeekadetten aan te bie-
den. Dit betekent dat onze kadetten jaarlijks een of meer zeil-
tochten maken met de driemaster Ambiance. In alle samen-
werkingen streven wij naar wederkerigheid. De Charter-
branche heeft een steeds grotere vraag naar jonge, goed op-
geleide, mensen die deel uit kunnen maken van de beman-
ning van een charterschip. Deze opleiding levert daaraan een 
bijdrage.
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WORD NET ALS BATAVIALAND EN AMBIANCE CHARTERS MAATSCHAPPELIJK PARTNER
Bijzonder verheugd zijn wij over de samenwerking die wij als jong 
Zeekadetkorps mochten aangaan met Batavialand. Onderdeel van 
die samenwerking is dat de zeekadetten hun eigen boten kunnen 
onderhouden op een fraai plekje op de werf van Batavialand. Tij-
dens openingsuren! 

Ambiance Zeilcharters heeft vier charterschepen in de vaart. Buiten 
het seizoen wordt een daarvan ingezet voor een professionele oplei-
ding van de zeekadetten. Dat betekent dat zeekadetten enkele 
weekenden met het schip op stap gaan. Dat mes snijdt aan twee 
kanten: er is een toenemende vraag naar personeel in de charter-
vaart. 

Wilt u met uw organisatie bijdragen aan het succes van het Zeeka-
detkorps Lelystad, dan nodigen wij u van harte uit.

Op de pagina hierna vindt u een overzicht van de op dit moment be-
schikbare Partnerpakketten. In alle gevallen is wederkerigheid het 
sleutelwoord. Hoe die wederkerigheid in uw geval kan worden inge-
vuld bespreekt ons bestuur graag met u. 

Geeft u de voorkeur aan het beschikbaar stellen van materialen en/
of mensen, dan spreken wij van ‘Value in Kind’. In onderling overleg 
stellen we de waarde daarvan vast, de looptijd van de overeen-
komst en uiteraard uw ‘return on investment’. In alle gevallen komen 
we tot een zakelijke overeenkomst, waarin ook de verplichtingen van  
het Zeekadetkorps Lelystad worden vastgelegd.
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1. Pakket Ketelbinkie
Uw bijdrage maakt het mogelijk 1 jongere 
gedurende 1 jaar lid te laten zijn. Gewoon, 
omdat u een bijdrage wilt leveren. 

Indien gewenst nemen wij uw (be-
drijfs)naam op in onze website. En uiteraard 
neemt u deel aan de jaarlijkse Vaardag voor 
Partners

Uw bijdrage: € 295,00 per jaar

2. Pakket Ketelbinkie 3
Uw bijdrage maakt het mogelijk 3 jongeren 
gedurende 3 jaar lid te laten zijn van het 
ZKK Lelystad. En ze daarmee een kans te 
bieden zich te ontwikkelen en ontplooien. U 
levert daarmee een structurele bijdrage. 
Daarvoor krijgt u:

- Naamsvermelding op het Partnerbord van 
het Korpsschip

- Vermelding op de website

- Persbericht aan lokale en regionale media 
en media in scheepvaartsector

- Wapenschildje van het ZKK Lelystad

- Uitnodiging voor de jaarlijkse Vaartocht 
voor Partners (2 personen)

Uw bijdrage: € 450,00 per jaar voor een pe-
riode van 3 jaar.

3. Pakket Bootsman
Bestemd voor de aanschaf van materialen 
zoals lesmateriaal de voor onderhoud aan 
de schepen. U ontvangt:

- Jaarlijkse vaartocht voor Partners inclusief 
afsluitende BBQ (2 personen)

- Prominente vermelding op het Partnerbord 
aan boord van het Korpsschip

- Ruime vermelding op onze website

- Persbericht aan lokale en regionale media 
en vakmedia

- Wapenschildje van het ZKK Lelystad

Uw bijdrage: € 990,00 per jaar tot wederop-
zegging.

4. Pakket Schipper
Hiermee levert u een belangrijke bijdrage 
aan de aanschaf van materialen en het on-
derhoud van het Korpsschip. Als tegenpres-
tatie ontvangt u

- Deelname aan de jaarlijkse Vaartocht van 
partners met afsluitende BBQ (4 personen

- Een keer per jaar gebruik van het Korps-
schip voor bijeenkomst en/of vaartocht 
voor max 35 personen, exclusief brandstof 
en catering.

- Prominente vermelding op het Partnerbord 
aan boord van het Korpsschip

- Ruime vermelding op de website

- Persbericht aan lokale, regionale en vakme-
dia

- Wapenschildje van ZKK Lelystad

Uw bijdrage: € 2.495,00 per jaar gedurende 
looptijd van de overeenkomst 

5. Pakket Opperschipper
U levert een financiële bijdrage aan de aan-
schaf van grote materialen zoals het Korps-
schip (en het onderhoud daarvan). U ont-
vangt:

- Deelname aan de jaarlijkse Vaartocht voor 
Partners met afsluitende BBQ (8 personen)

- Tweemaal per jaar gebruik van het Korps-
schip voor bijeenkomsten en/of vaartocht 
met maximaal 30 personen (exclusief 
brandstof en catering)

- Prominente vermelding op het Partnerbord 
aan boord van het Korpsschip

- Prominente vermelding op de website

- Persbericht aan lokale, regionale en vakme-
dia

- Houten wapenschildje van ZKK Lelystad

Uw bijdrage € 5.500,00 per jaar gedurende 
looptijd van de overeenkomst.
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Maatwerk

Voorgaande mogelijkheden zijn stan-
daardpakketten die zowel grotere als klei-
nere organisaties de kans biedt zich te 
binden aan het Zeekadetkorps Lelystad. 
En daarmee lokale jongeren de kans 
biedt hun talenten en mogelijkheden te 
ontdekken en te ontwikkelen.

Natuurlijk is het mogelijk tot een overeen-
komst te komen die specifiek ingaat op 
de mogelijkheden en wensen van uw or-
ganisatie. Stageplaatsen, werkervarings-
plaatsen, uw eigen mensen eens mee 
laten draaien in een vrijwilligersorganisa-
tie; het zijn wat voorbeelden van de mo-
gelijkheden.

Of wellicht wilt u specifieke kennis en ma-
terialen van uw organisatie inzetten ten 
behoeve van het Zeekadetkorps Lely-
stad. Ook dat kan.

VALUE IN KIND

Een groot schip vraagt om het nodige on-
derhoud. Verf, staal, hout, diesel, olie en 
dergelijke zullen nodig zijn. Regelmatig 
zullen wij daarvoor ook een beroep doen 
op het lokale en regionale bedrijfsleven.

De waarde van de door u beschikbaar 
gestelde “Value in Kind” wordt in onder-
ling overleg vastgesteld, waarna we vast-
stellen welke tegenprestatie u van ons 
mag verwachten.

Neemt u hiervoor contact op met Tony 
Merkelbach of Joop van Diest.
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VRIENDEN VAN HET KORPSSCHIP LELYSTAD

Natuurljk, niet iedereen kan het zich veroorloven jaarlijks een flink be-
drag over te maken aan het Zeekadetkorps. Wilt u toch een bijdrage 
leveren, maakt dan een bedrag over en wordt Vriend van het Korps-
schip. U draagt uw steentje bij en u ontvangt:

- Een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de officiële indienststelling 
van het schip (voor 2 personen)

- Jaarlijks een uitnodiging voor de Vaartocht Voor Vrienden van het 
Korpsschip

- Vier keer per jaar de Nieuwsbrief voor de ‘Vrienden van het Korps-
schip’ met daarin nieuws over het wel en wee van dit schip.

Iedereen kan Vriend van het Korpsschip worden vanaf een bedrag 
van € 25,00 tot € 300,00. Indien gewenst of voor u van toepassing is 

het mogelijk uw bijdrage te doen als bijdrage aan een ANBI instel-
ling. Vraag naar de gedetailleerde informatie hierover. 

Of maak uw bijdrage over aan NL76 INGB 0008 9261 44 t.n.v. Stich-
ting Zeekadetkorps Lelystad, onder vermelding van "Vrienden van 
het Korpsschip Lelystad”.

Stichting Zeekadetkorps Lelystad 
Schoonzicht 404l, 8242 KH Lelystad.

Telefoon 06 83577595  
Email: info@zeekadetkorpslelystad.nl 

Web: www.zeekadetkorpslelystad.nl
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Techniek, een groot schip zit er vol mee. Zeeka-
detten leren alles over deze machines en doen 
veel onderhoud zelf.
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enthousiast geworden?
Bent u na het doorbladeren van deze 
partnerpresentatie enthousiast gewor-
den, dan gaan wij heel graag met u in 
gesprek. In het geval dat wij u deze pre-
sentatie persoonlijk hebben aangebo-
den, dan nemen wij natuurlijk contact 
met u op.

Heeft u deze presentatie langs digitale 
weg ontvangen, dan is een telefoontje of 
een mailtje aan 
info@zeekadetkorpslelystad.nl voldoen-
de om ons in actie te laten komen. Zoals 
gezegd, wij komen graag bij u langs.

Wij hopen en vertrouwen dat net als de 
gemeenteraad van Lelystad, ook het be-
drijfsleven de komst van het Zeekadet-
korps Lelystad enthousiast verwelkomt.
Zodat wij samen en vanuit een weder-
zijds belang, jongens en meisjes in Lely-
stad en omgeving, een nieuwe kans bie-
den zich te ontwikkelen en te ontplooien.

U bent van harte uitgenodigd!

mailto:info@zeekadetkorpslelystad.nl
mailto:info@zeekadetkorpslelystad.nl
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