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Inleiding 

Wat een bijzonder jaar 

Wie had kunnen voorspellen dat het tweede jaar van ons bestaan zo ingewikkeld zou 
kunnen zijn? Het werd een jaar van ups (korpsdagen) en downs (geen korpsdagen). 
Maar zowel het kader als de zeekadetten hebben zich daar kranig door heen geslagen. 
Wel is duidelijk dat de kadetten het schip en elkaar vreselijk missen als er geen fysieke 
korpsdag kan worden gehouden. Maar al schrijvend aan dit Jaarverslag wordt duidelijk 
dat er toch nog, ondanks alles, veel is gedaan en avonturen zijn beleefd. 

Zeekadetkorps Lelystad heeft zin in 2021 en we hopen dat dit een (nog) beter jaar 
worden dan 2020. Een terugblik is makkelijker dan een vooruitblik, maar wij kijken er in 
ieder geval naar uit. 

Bestuur en kader van het Zeekadetkorps Lelystad 



Januari 

Op zaterdag 11 januari zijn we weer begonnen aan het seizoen 2020. Vol goede moed  
want er is een nieuw kaderlid bijgekomen. Nadia Langefeld, zij staat tot de dag van 
vandaag nog steeds met veel plezier in het kombuis. Op 18 januari zijn wij mij het hele 
korps naar Sliedrecht geweest. Eerst een bezoek aan het Nationaal Baggermuseum en 
daarna naar onze landelijke partner Quo Vadis Personeelsdiensten voor een kennismaking 
en een presentatie over het werken in de scheepvaart. 

Bevordering:  26 januari 2020: Marinka Langefeld bevorderd tot Schipper 
   26 januari 2020: Nadia Langefeld benoemd tot Bootsman

Februari 

In februari hebben wij een royaal bedrag mogen ontvangen van de Groene Sluis. Ook 
hebben we een RS Quest gekregen, als afscheidscadeautje van de aftredende 
commandant. De laatste dag van deze maand is een dag die wij niet snel zullen vergeten. 
We waren uitgenodigd op het cruiseschip Avalon Envision waar wij de commandanten 
overdracht hebben gehouden. Joop van Diest stopte als commandant en werd opgevolgd 
door Paul van Kerkhof. Vooraf hebben wij nog heerlijk geluncht bij het hoogst 
aangeschreven restaurant voor de zeekadetten: de McDonalds. 

Nieuwe leden: Refenta Worst 



 

Maart 

Maart is natuurlijk voor iedereen een maand die we niet snel zullen vergeten. Het was 
het begin van de Corona pandemie binnen Nederland. Zo is er op 13 maart besloten 
dat alle activiteiten stilgelegd moesten worden. Er mochten geen fysieke korpsdagen 
meer worden gehouden. Op 29 maart zijn wij begonnen met het organiseren van 
online korpsdagen. Dit betekende dat we met de zeekadetten gingen Zoomen en ze 
vroegen thuis opdrachten te doen en deel te nemen aan de quiz onderdelen tijdens de 
Zoom meetings. 

April 

In april mochten we nog steeds niet bij elkaar komen en zij we verder gegaan met de 
online Zoom meetings. Een enkele zeekadet wist zich nog te vermaken met wat normaliter 
als corvee wordt beschouwd. En het was stil in de Batavia Haven, onze thuishaven



 

Ed Rentenaar, ons 
nieuwe bestuurslid, was 
als wethouder al 
enthousiast over het ZKK 
Lelystad. Zijn inbreng als 
bestuurslid wordt zeer 
gewaardeerd.

Mei 

Op 8 mei is het bestuurslid uitgebreid met Ed Rentenaar. Ook mochten we beetje bij beetje 
weer bij elkaar komen op de zaterdagen. De eerste korpsdag was weer op 12 mei. Deze dag 
is de HTD Jeffrey begonnen om met een zeekadet de RS Quest gereed te maken . Ook is er 
door hem, één op één vaarles gegeven in de Koeno. Gelukkig kon die snel worden 
uitgebreid en op 23 mei was de eerste korpsdag waar iedereen weer bij aanwezig mocht zijn.

Juni 

Op verzoek van Batavia Haven, onze thuishaven, zijn wij naar Pampus gevaren om de 
Chartervaart te steunen. Voor Pampus lagen op 9 juni honderden charterschepen om een 
belangrijk signaal aan Den Haag af te geven. Het was een bijzondere ervaring om hierbij 
aanwezig te zijn.



 

In juni moesten wij onverwacht afscheid 
nemen van John van den Heuvel (‘onze 
John”).  In de nacht van vrijdag 26 op 
zaterdag 27 juni 2020 is wethouder John 
van den Heuvel van de gemeente Lelystad 
onverwachts overleden. Namens de SP zat 
hij halverwege zijn tweede collegeperiode. 

John van den Heuvel was voordat hij 
wethouder werd twee periodes raadslid: 
van 2006 tot 2014. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nam 
de SP bestuurlijke verantwoordelijkheid en 
trad John van den Heuvel aan in een 
college van VVD, PvdA, ChristenUnie en 
Inwonerspartij Lelystad. Als wethouder was 
hij in die periode verantwoordelijk voor: 
Werk & Inkomen, waaronder uitvoering van 
de Participatiewet, Stads- en wijkbeheer, 
Wijkvernieuwing / Stedelijke vernieuwing 
op uitnodiging, Werken in de wijk, Sport en 
recreatie en Integrale handhaving. 

Een groot verlies van een vriend van ons 
Zeekadetkorps die zo een belangrijke rol 
speelde bij de oprichting er van. Het 
tekende hem dat hij ons, voor een vaartocht 
naar Pampus, zoals hij wel vaker deed kwam 
uitzwaaien. We konden toen niet bevroeden 
dat het de laatste keer zou zijn dat we hem 
zouden zien. 

Dank voor alles wat je voor ons korps hebt 
gedaan John .



Juli 

Op 4 juli hebben wij afscheid genomen van de HTD Eddy Laan en onze EO Anneke Laan. Zij 
waren geen vrijwilligers van het eerste uur, maar van de eerste minuut. Al vanaf nog de 
formele oprichting van ons korps hebben zij dag en nacht klaar gestaan voor het 
Zeekadetkorps. Een korpsschip zonder Eddy en Anneke is moeilijk voor te stellen, soms nog 
steeds. Maar er zit ook een positieve kant aan. Eddy en Anneke zijn nu heerlijk met hun eigen 
sleepboot de Rebocador aan het varen.  

Op de 24ste van deze maand bezocht de eerste groep kinderen van Summer’s Cool ons 
schip en korps. Een mooie activiteit van de Gemeente Lelystad en het Sportbedrijf. Er 
mochten vier vrijdagen lang 20 kinderen uit Lelystad een ochtend komen kijken bij ons aan 
boord. Daar hebben we nieuwe leden aan overgehouden! 

Bevordering: Jeffrey Leeuwerink bevorderd tot Schipper (TD) 



Augustus 

Op 7 augustus was het dan eindelijk toch zover. We konden op kamp!!. Het kamp begon 
in de Batavia Haven met de eerste vaartocht naar Hoorn, Daar wachtte ons nog een leuke 
verrassing, de oude HTD Eddy Laan kwam bij ons aan boord om verder mee te gaan op 
kamp. Vanuit Hoorn zijn wij naar Marken gevaren om hier voor anker te gaan en te 
overnachten. Dat werd nog een bijzondere nacht maar dat moet de lezer maar eens 
vragen aan hen die er bij waren. Het laatste deel van de reis ging naar de Oranjewerf om 
hier op zondag in het droogdok te gaan. In het dok is het gehele onderwaterschip onder 
handen genomen en werd het schip (goed)gekeurd. Op 21 augustus konden we het dok 
verlaten en de terugreis naar de Batavia Haven in Lelystad maken. 



 

September 

Op 8 september was de Motiemarkt waar Chef Sebastiaan en Zeekadet Refenta het korps 
hebben vertegenwoordigd. Wij hebben dit jaar een motie ingediend om 5 vaartochten te 
maken met vrijwilligers van andere Lelystadse organisatie. Onze kadetten en kader gaan 
deze tochten voorbereiden en organiseren. Een mooi succes dat een bijdrage van 10.000 
euro opleverde. 

Oktober 

In de oktober hebben wij alsnog de eerder vervallen NL Doet dag gehouden.  En 
uiteraard hebben wij geassisteerd bij de “geheime intocht” van Sinterklaas die later op 
TV werd uitgezonden.



November 

In november is door ons de Jeanne Marie opgehaald bij het ZKK Amsterdam.  En dat in een 
lastige maand vanwege de wisselende maatregelen mbt Corona. Marinka en Jeffrey hadden 
er nog een hele tour aan om het bootje op te halen maar schijnen het wel naar hun zin te 
hebben gehad. Afsluiter van deze maand waren de Sinterklaasspelen aan boord op de 28-
ste. Dus we sloten deze maand nog heel leuk af.

December 

De tweede dag van december zijn we met de Port of Lelystad naar Trintelhaven 
gevaren. Daar was rust en ruimte voor het uitvoeren van nogal lawaaiige 
werkzaamheden door te TD. De korpsdag vond dus ook daar plaats op zaterdag. Op 
19 december zijn we weer teruggevaren naar de thuishaven. Daarmee brak een (te) 
lange periode aan zonder korpsdag. 2011? Rommelig, maar toch nog best veel 
gevaren.



Nog een korte vooruitblik op 2021. 

Het bestuur heeft eind 2020 besloten dat 2021 het jaar wordt van: consolideren en 
genieten. Het is ontegenzeggelijk zo dat Corona, en alle maatregelen die daarmee zijn 
samengegaan in 2020, een stevige wissel op het kader en bestuur en zeker ook de 
zeekadetten hebben getrokken. 

De plannen voor 2021 zijn daarom ook door het bestuur bijgesteld. Er is meer tijd en 
aandacht nodig om het korps toekomstbestendig te maken. Daarom heeft in 2021 de 
uitbreiding van het kader prioriteit. Daarnaast is het van belang dat het aantal kinderen, 
dat ook in 2020 is blijven stijgen, dat we in het korps kunnen plaatsen verder wordt 
uitgebreid. Mede op basis van de ontvangen financiële ondersteuning van het VSB 
Fonds. Daarom is ook weer met Gemeente Lelystad en het Sportbedrijf Lelystad 
besproken dat Zeekadetkorps Lelystad ook dit jaar weer beschikbaar is als deelnemer 
aan Summer’s Cool. Op die manier maken circa 80 kinderen gedurende een zomerse 
dag kennis met het Zeekadetkorps Lelystad. 

Verder is het kader gevraagd de programma’s voor dit jaar zoveel als mogelijk te 
richten op plezier en de opleidingen. Er van uitgaande dat de kampen doorgang 
mogen vinden is het kader geadviseerd daar op te focussen. 

De verwachting is dat de Gemeente Lelystad in het eerste kwartaal de in 2020 
aangevraagde Corona ondersteuning zal uitkeren, zodat we 2021 zonder 
kleerscheuren doorkomen. 

Verlies & Winst rekening Zeekadetkorps Lelystad 2020

Uitgaven Resultaat 2020 Budget 2020 Verschil Act.-Budget

Algemene Kosten 861€          1.575€       714€          
Bestuurskosten 770€          750€          -20€           
Vrijwilligerkosten -€               250€          250€          
Verzekering Bestuur 91€            325€          234€          
Promotie & Reclame -€               250€          250€          
Contributie Zeekadetkorps NL -€               -€               -€               

Financiering Kosten 1.456€       1.066€       -390€         
Betalingsverkeer/rente lening 1.456€       1.066€       -390€         

Kosten Schepen 13.575€     5.730€       -7.845€      
* Onderhoud 10.517€     2.000€       -8.517€      

Brandstof -€               1.500€       1.500€       
Verzekering 2.671€       2.200€       -471€         
Liggelden, Energie & Afval -€               30€            30€            
Klein Inventaris 387€          -€               -387€         

Afschrijvingen Korpsschepen 3.670€       3.670€       -€               
Afschrijving POL 2.972€       2.972€       -€               
Afschrijving Bijboten 698€          698€          -€               

Kosten Activiteiten & Kleding 1.947€       -€               -1.947€      
Kleding Zeekadetten 772€          -€               -772€         
Wekelijkse Activiteiten & Kamp 1.175€       -€               -1.175€      
Uitgaven mbt VSB Fonds -€               -€               -€               

Algemeen & Onvoorzien -€               1.000€       1.000€       

Kosten Activiteiten 106€          -€               -106€         

Uitgaven 21.615€     13.041€     -8.574€      

Inkomsten Resultaat 2020 Budget 2020 Verschil Act.-Budget

Contributie 2.325€       1.500€       825€          

Bijdrage Groene Sluis 2.000€       2.000€       -€               

Donaties & Giften 2.444€       1.875€       569€          

** Schenking Bijboot Quest 3.289€       -€               3.289€       

Sponsorbijdrages 921€          4.000€       -3.079€      

Verhuur Activiteiten POL 375€          4.000€       -3.625€      

Overige Acties/Viswedstrijd -€               1.000€       -1.000€      

VSB Fonds -€               -€               -€               

Bijdrage Activiteiten & Kamp 1.524€       -€               1.524€       

Bijdrage Zeekadetkorps NL -€               -€               -€               

Totale Opbrengsten 12.878€     -€               14.375€     -1.497€      

Resultaat uitgaven en inkomsten -8.737€      1.334€       -10.071€    
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