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AANKONDIGING VOORJAARSBIJEENKOMST IN HET 
MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM 
 
Hierbij nodigt het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis u uit voor de voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 
30 mei 2015. Het thema van deze bijeenkomst is ‘de moderne 
maritieme geschiedenis en de Rotterdamse haven’. De plaats 
van de vergadering is het Maritiem Museum, Leuvehaven 1, 
Rotterdam. Aansluitend aan de algemene ledenvergadering zal 
de J.R. Bruijn-prijs voor beste maritiem-historische scriptie 
worden uitgereikt. Vervolgens zal het thema van deze dag door 
een vijf sprekers worden behandeld. In de namiddag is er een 
rondleiding door de Leuvehaven en de tentoonstelling Main-
port Live. Tijdens de borrel kan het museum op eigen gelegen-
heid nog worden bezichtigd. 
 
Programma 
10.00–10.30 Ontvangst 
10.30–11.45 Algemene Ledenvergadering 
11.45–12.00 Uitreiking J.R. Bruijn-prijs 
12.00–12.45  Inleidende lezing: dr. Ferry de Goey, Een 

rondje geschiedschrijving over de Rotter-
damse haven 

12.45–13.30 Lunch 
13.30–14.30 dr. Joke Korteweg, Een dynamische sector. 

Scheepsbouw in Nederland, 1945-heden 
14.00–14.30 dr. Marten Boon, Volume of toegevoegde 

waarde? De ontwikkeling van de petroche-
mie in de Rotterdamse haven,  

 1945-1975 
14.30–15.00 dr. Klara Paardenkooper, Het container-

achterland van de haven van Rotterdam, 
1966-2010 

15.00–15.30 drs. Irene Jacobs, De Rotterdamse haven van 
buiten naar binnen: verzamelbeleid van het 
Maritiem Museum Rotterdam 

15.30–16.00 Vragen en discussie 
16.00–17.00 Rondleiding door de Leuvehaven en bezoek 

aan de tentoonstelling Mainport Live 
17.00–17.30 Afsluitende borrel en op eigen gelegenheid 

bezichtigen van het museum 
 
Bereikbaarheid 
Openbaar vervoer: Het Maritiem Museum is uitstekend te be-
reiken met het openbaar vervoer. Neem vanaf de NS-stations 
Rotterdam Centraal of Rotterdam Blaak tramlijn 8, 23 of 25, 
buslijn 32 of de metro (uitstappen bij station Beurs). 
Met de auto: Wie met de auto komt moet rekening houden met 
betaald parkeren. Vanuit Den Haag (A13): Afslag Rotterdam 
Centrum. Volg Centrum, via de Schieweg, Schiekade en vervol-
gens Coolsingel. Het Maritiem Museum ligt op de kruising 
Blaak-Coolsingel. Vanuit Dordrecht (A16): Volg Den Haag en 

neem de afslag Capelle aan den IJssel/Centrum. Volg Centrum. 
Ga rechts na het passeren van de Willemsbrug naar de Schie-
damsedijk. Na 250 meter ligt het Maritiem Museum aan uw 
rechterhand. Vanuit Gouda/Utrecht (A20): Volg Dordrecht via 
de A16 en neem afslag Centrum. Volg Centrum. Na het passeren 
van de Willemsbrug rechtsaf de Schiedamsedijk op. Na 250 
meter ligt het Maritiem Museum aan uw rechterhand. 
 
Aanmelden 
De deelnamekosten bedragen € 25 (gereduceerd tarief voor 
studenten € 20). U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening 
NL11 INGB 0000 3901 50 ten name van Nederlandse Vereni-
ging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘voorjaarsbij-
eenkomst Rotterdam’. 
 
Aanmeldingen graag vóór 25 mei 2015 via het online aanmeld-
formulier op de website www.zeegeschiedenis.nl of vul de bijge-
sloten antwoordkaart in. 
 
 

 
 
 

 
De Leuvehaven (Foto’s: Fred Ernst en Theo de Man) 
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NOTULEN VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST OP 1 NOVEM-
BER 2014 IN HET ARCTISCH CENTRUM TE GRONINGEN 
 
Aantal aanwezigen: 35 
 
Opening 
De voorzitter heet een ieder welkom in het Arctisch Centrum en 
de vergadering wordt geopend. 
 
Mededelingen 
Een aantal leden heeft gemeld verhinderd te zijn voor deze ver-
gadering. Het betreft de heren L.M. Akveld, M. van Alphen, C.J. 
van Bochove, R.J.W.M. Brand, J. Brolsma, C. de Haas, H. Sta-
pelkamp en J. van der Vliet en de dames A.A.B. Verbout-
Wamsteeker en S. Zijlstra. 

Er wordt een moment stilte gehouden voor een aantal leden 
die de Vereniging ontvallen zijn, namelijk de heer D. Roos en de 
heer A. Visser. Ook wordt stilgestaan bij het overlijden van me-
vrouw Acda. 

De Warnsinckprijs zal deze ledenvergadering niet uitgereikt 
worden omdat er nog niemand voorgedragen is. 

Verder vraagt de voorzitter namens de redactie of er onder 
de leden iemand aanwezig is die bereid is de eerste twee regis-
ters van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis beschikbaar te 
stellen ten behoeve van een digitaliseringsproject. Het doel is 
alle drie registers online aan te bieden op de website. 
 
Notulen 
De heer R. Daalder geeft aan dat hij op pagina 2 met de voorlet-
ters R.C. vermeld staat, dit moet R. zijn. Er zijn geen verdere 
op- of aanmerkingen op de notulen. De secretaris wordt be-
dankt door de voorzitter en de notulen worden geaccordeerd. 
 
ALV voorjaar 2015 
Het plan is de voorjaarsbijeenkomst te laten plaatsvinden op 30 
mei 2015. Een locatie en een programma zijn nog niet beschik-
baar. 
 
Begroting 2015 
De inkomsten worden onder andere gevormd door contributies 
en abonnementen. Dit zijn de bijdragen van leden en instellin-
gen. De contributies waren voor het jaar 2014 begroot op 
€ 13.500, terwijl de werkelijke inkomsten op ruim € 14.500 
uitgekomen zijn. De inkomsten uit de ledenbijeenkomsten zijn 
achtergebleven op de begroting en inkomsten uit donaties vor-
men een p.m.-post. 

Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en de Acht Glazen zijn 
altijd een grote post op de uitgaven. Er was voor 2014 € 12.300 
begroot, de uitgaven lagen in werkelijkheid op € 6.922. Ook de 
ledenbijeenkomsten hebben minder gekost dan was begroot. 
Promotie-activiteiten zijn ruim begroot, al is er weinig aan uit-
gegeven. Wel is het zo dat er recent flyers zijn afgenomen, dus 
deze post is daarmee toch nog goed gebruikt. De machtigingen 
werken goed. Veel contributies zijn betaald. Toch staat er nog 
een redelijk bedrag open bij leden. 

Voor 2015 zijn de uitgaven hoger begroot dan de inkomsten. 
De kosten van de website vallen lager uit nu we overgestapt zijn 
naar WordPress. Het tekort op de begroting komt neer op € 5 
per lid. Om te kunnen beoordelen of er uiteindelijk een contri-

butieverhoging nodig is, zullen we eerst de ledenwerving af 
moeten wachten. Belangrijk is dat we niet moeten bezuinigen, 
maar wel moeten besparen. 

De heer Boissevain vraagt de penningmeester of de doelstel-
ling van de post P.R. ledenwerving is. De penningmeester geeft 
aan dat uit deze post bijvoorbeeld de flyers betaald zijn, die tot 
doel ledenwerving hebben. De voorzitter vult aan dat de kosten 
van de flyer uiteindelijk terugverdiend moeten worden door 
nieuwe leden te werven. 

De heer Boissevain vraagt zich af hoe groot het eigen vermo-
gen van de vereniging is. De penningmeester vertelt dat het 
saldo € 30.272 is. De vraag is hoe hoog dit bedrag moet zijn. De 
voorzitter is van mening dat een eigen vermogen gelijk aan twee 
jaargangen van het Tijdschrift een mooie buffer zou vormen. De 
heer Daalder merkt op dat de rente van 0,45% aan de lage kant 
is. Misschien moeten we overstappen naar een andere rekening. 
De penningmeester geeft aan dat het een bonusrenterekening 
betreft. De 0,45% is een basis en hoger is mogelijk. 

De heer Zijlstra vraagt of het bedrag van € 6.922 voor het 
Tijdschrift de werkelijke kosten voor het gehele jaar zijn. De 
penningmeester geeft aan dat dit de kosten voor een uitgave 
zijn. De factuur voor de tweede uitgave is nog niet binnen. De 
kosten zijn hoog door de portokosten. Er is om een gespecifi-
ceerde rekening gevraagd bij AUP. De heer Zijlstra vraagt zich 
af of de portokosten los genoemd worden op de afrekening. De 
penningmeester geeft aan dat de postkosten de kosten zijn die 
gemaakt zijn door de vereniging zelf, buiten het Tijdschrift om. 
De secretaris vult aan dat de portokosten ook hoger zijn gewor-
den omdat de Acht Glazen tegenwoordig apart verzonden 
wordt. Het samen versturen van het Tijdschrift en de Acht Gla-
zen biedt namelijk niet de garantie dat de Acht Glazen op de 
mat ligt voor de bijeenkomst. 

De heer Stapel suggereert dat het mogelijk is advertenties op 
te nemen in het Tijdschrift om zo extra inkomsten te genereren. 
De voorzitter verklaart dat dit in het verleden gebeurde, maar 
dat dit door de komst van internet is afgenomen. De heer Stapel 
vertelt dat het Reddingsmuseum een eigen blad uitgeeft waar 
het zelfs aan verdient. De oplage is 400 stuks, 8 pagina’s dik en 
de kosten bedragen circa € 1.700 inclusief porto. De inkomsten 
uit het blad bedragen € 2.300. 

Er wordt geopperd dat het gebruik van e-mail de kosten kan 
drukken. De secretaris geeft aan dat het e-mailbestand niet 
compleet is, maar dat er door de nieuwe website wel steeds 
meer e-mailadressen beschikbaar zijn. 

De heer Leinenga vraagt zich af hoe de buitenlandse leden 
hebben gereageerd op de afwezigheid van de bibliografie in het 
Tijdschrift. De penningmeester ziet geen mindering van het 
aantal buitenlandse leden, dus de afwezigheid van de bibliogra-
fie lijkt geen invloed te hebben. 

De heer Reinders zou voorstander zijn van een volledige di-
gitale correspondentie. Dit zou veel geld besparen en is beter 
dan een eventuele contributieverhoging. Studenten zijn volgens 
hem niet in de gelegenheid meer te betalen, zeker niet gezien 
het feit dat er ook nog extra voor de bijeenkomsten betaald 
moet worden. De heer Zijlstra geeft aan in ieder geval voorstan-
der te zijn van een digitale uitgave van de flyer. 

Tot slot roept de penningmeester op tot het vinden van twee 
nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. De boeken zullen 
in februari weer gecontroleerd moeten worden. Staande de ver-
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gadering stellen de heer Boissevain en de heer Reinders zich 
beschikbaar. 
 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 
De heer Daalder krijgt het woord namens de redactie. Het Tijd-
schrift ligt bij iedereen op de mat. Het contact en de planning 
met AUP lopen moeizaam, maar het is gelukt. Het Tijdschrift 
bevat deze keer een Engelstalig artikel. De aanlevering van kopij 
wisselt; soms is er veel, soms is het heel weinig. Op dit moment 
zijn er veel artikelen op voorraad. 

Niet iedereen kiest na een onderzoek voor publicatie in het 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. De reden hiervoor is dat we 
niet peer-reviewed zijn. De redactie bespreekt op dit moment 
over hoe we een dergelijke status kunnen verwerven. Hierbij 
moet wel aandacht blijven voor niet peer-reviewen. De lat moet 
niet te hoog komen te liggen. 

Ook de redactie denkt na over het drukken van de kosten. Er 
wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een digitale 
uitgave van het Tijdschrift. Leden die liever niet digitaal willen 
kunnen dan nog steeds een geprint exemplaar ontvangen. De 
kosten kunnen hierdoor waarschijnlijk gehalveerd worden. 

De heer Van de Voort wilt graag van de heer Daalder weten 
hoe het ervoor staat met de bibliografie. De heer Daalder geeft 
aan dat er geen persoon beschikbaar is voor het opstellen van 
een bibliografie en dat het ook de vraag is of een bibliografie 
noodzakelijk is gezien de digitalisering. Hij benadrukt hierbij 
dat dit zijn persoonlijke mening is en niet de mening van de 
redactie. De heer Van de Voort vindt de meerwaarde van de 
bibliografie juist de groepering van publicaties. Ook het toevoe-
gen van trefwoorden aan een titel geeft meerwaarde. De heer 
Daalder is het ermee eens dat deze ordening inderdaad handig 
is. 

De heer Stapel oppert dat we misschien een maritiem histo-
risch algoritme moeten ontwikkelen. Maritiem Digitaal doet dit 
in feite ook. De heer Daalder geeft aan dat hij zich bewust is van 
de meerwaarde van de bibliografie, maar het blijft een lastig 
punt. De heer Tang vult hierop aan dat men met behulp van 
Picarta ook al veel trefwoorden kan vinden. 

Het Museum Vlaardingen maakt alles met betrekking tot de 
visserij toegankelijk. Andere musea zullen iets soortgelijks 
doen. De Vereniging zou misschien vooral een stimulerende 
functie moeten hebben naar onder andere de musea voor de 
ontsluiting van de diverse onderwerpen. De heer Van de Voort 
merkt nog op dat de bibliografie wat hem betreft alleen digitaal 
hoeft te zijn. 

De heer Daalder suggereert dat er misschien aan onderzoe-
kers de vraag voorgelegd moet worden of zij de bibliografie mis-
sen. Met andere woorden, bestaat het probleem? De heer Lei-
nenga stelt voor dat er intussen wellicht een artikel online kan 
komen over de diverse zoekmogelijkheden die beschikbaar zijn 
en hoe ze werken. 
 
Promotie 
De voorzitter toont de leden de drie flyers die zijn ontworpen en 
gedrukt. Nu nog in een kleine oplage, maar bij succes volgen er 
meer. De leden mogen de flyers meenemen en verspreiden. 

Naast flyers wordt er ook hard gewerkt aan de website van 
de vereniging. Namens de webredactie krijgt Hans Zijlstra het 
woord. De webredactie wordt gevormd door Jurjen Leinenga, 

Jeroen van der Vliet, Suze Zijlstra en Hans Zijlstra. 
Leden zullen in de toekomst vaker lid worden via de website. 

Qua opmaak was de website donker en het was moeilijk om 
aanpassingen door te voeren. Omdat Jeroen van der Vliet erva-
ring heeft met het gratis WordPress kon in korte tijd de oude 
content overgezet worden naar een nieuwe omgeving. Boven-
dien konden vervolgens alle aanpassingen snel worden doorge-
voerd. De website is nog niet klaar, maar er is al veel mogelijk. 
Hans Zijlstra laat de mogelijkheden kort aan de leden zien. Zo is 
er een plaatjescarrousel als achtergrond, er is een blog en een 
aparte pagina voor evenementen. Ook is er inmiddels een Twit-
ter-account voor het korte nieuws. 

De heer Van de Voort vraagt of er ook links beschikbaar ko-
men naar bijvoorbeeld Maritiem Digitaal. Dit blijkt tot de moge-
lijkheden te behoren. De heer Reinders vraagt of de webredactie 
nog nieuwe leden zoekt. Nieuwe mensen zijn zeker welkom en 
de heer Reinders wordt dan ook meteen welkom geheten bij de 
webredactie. 

De heer Hacquebord vraagt of de website ook al bekendheid 
heeft buiten de leden om. Hans Zijlstra geeft aan dat dit soort 
websites erg populair zijn bij Google. We hebben inmiddels al 
volgers en deze zijn allemaal relevant. Promotie van de website 
is wenselijk, maar daarvoor moet de website eigenlijk eerst ver-
der uitgebouwd worden. De heer Hacquebord wil ook graag 
weten of de flyers verspreid worden op de universiteit. Hij geeft 
aan dat de vereniging onder zijn studenten vrij onbekend is. 

De heer Brand, lid van het bestuur, vindt de website een gro-
te stap voorwaarts. De website zou zelfs gebruikt kunnen wor-
den voor voor-publicaties waar dan over gediscussieerd kan 
worden. Dit zie je op Europees niveau al gebeuren. Als vereni-
ging moeten we misschien nadenken over onze positie hierin. 
Wat doen wij als vereniging met onze artikelen en onderzoeken: 
open access of afgesloten. Hans Zijlstra geeft aan dat open ac-
cess zou betekenen dat het Tijdschrift gratis wordt. De heer 
Brand stelt dat auteurs dan een fee betalen om te mogen publi-
ceren. 
 
Bestuur 
Twee bestuursleden zijn het einde van hun termijn genaderd. 
Suze Zijlstra heeft haar eerste termijn erop zitten. Helaas kon ze 
tijdens de vergadering niet aanwezig zijn, maar zij stelt zich 
beschikbaar voor een tweede termijn als lid van het bestuur. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Ook de voorzitter Joost 
Schokkenbroek stelt zich een nieuw termijn beschikbaar. Het 
betreft hier een derde termijn. De leden gaan ook met deze 
nieuwe termijn akkoord. 
 
Rondvraag 
De heer De Weerdt vraagt zich af waarom er drie verschillende 
flyers geprint zijn. De voorzitter geeft aan dat we eerst willen 
peilen welke flyer het beste aanslaat voordat we er definitief een 
kiezen. Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 
 
Sluiting 
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TOELICHTING OP HET FINANCIËLE VERSLAG OVER HET 
VERENIGINGSJAAR 2014 
 
Resultaat 
Het eerste dat opvalt, is het positieve resultaat dat is geboekt. 
Dat dit niet is veroorzaakt door de hoge rente, moge duidelijk 
zijn. Het bestuur heeft wel gekeken naar een mogelijkheid om 
een zo renderend mogelijke rekeningsoort te vinden. Onze 
huisbankier ING heeft daarvoor een aantal mogelijkheden in de 
aanbieding, die gunstig lijken te zijn maar in de praktijk is het 
niet mogelijk gebleken een beter resultaat te boeken. Waar de 
renteopbrengst in 2013 nog € 1.089 bedroeg is deze in 2014 met 
maar liefst 75% afgenomen. De ‘bonusrekening’ is minder pro-
fijtelijk geweest dan eerst werd verondersteld. Het is dan ook de 
vraag of de post in de begroting voor 2015 zo groot wordt als 
voorzien. 
 
Baten 
De ontvangsten voor de verenigingscontributie en de abonne-
menten zijn hoger uitgekomen dan werd begroot, maar zijn in 
lijn met de geboekte resultaten in 2013 nagenoeg gelijk geble-
ven. Leden en abonnees brachten € 14.316 binnen. Doordat 
beide bijeenkomsten in 2014 minder bezocht zijn dan die in 
2013 werden gehouden, zijn de resultaten lager uitgevallen dan 
verwacht. De voorjaarsbijeenkomst op de Bataviawerf werd 
door 52 leden en introducees bezocht en liet een recette zien 
van € 1.690. De najaarsbijeenkomst in Groningen trok 35 be-
langstellende leden en introducees en leverde € 950 op. On-
danks de lagere bezoekcijfers konden deze activiteiten wel ge-
heel kostendekkend worden georganiseerd. 

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de vereniging de ANBI-
status. Dit wil zeggen dat de vereniging als een algemeen nut 
beogende instelling wordt beschouwd, wat extra giften ten be-
hoeve van de vereniging fiscaal aantrekkelijk maken voor de 
schenker. Ondanks deze status zijn er in het eerste jaar van de 
nieuwe ANBI-status geen bijzondere giften ontvangen. 

De aangevraagde donatie van de Samenwerkende Maritieme 
Fondsen (Directeuren Oostersche Handel en Reederijen) werd 
conform de gevraagde € 1.250 uitbetaald. Dit bedrag is niet 
geïndexeerd. De donatie werd verleend met het oog op het 
handhaven van de goede tot uitstekende kwaliteit van het Tijd-
schrift voor Zeegeschiedenis. 
 
Lasten 
In de diversiteit van de posten probeert het bestuur enige lijn te 
brengen terwijl zij de hoogte ervan binnen de perken probeert te 
houden. Het is duidelijk dat de uitgave van de periodieken Acht 
Glazen en Tijdschrift voor Zeegeschiedenis de grootste kosten 
met zich meebrengt, kosten die tot nog toe voornamelijk wor-
den opgebracht door de leden en abonnees. De ledenbijeen-
komsten kunnen echter niet worden betaald uit de contributie-
opbrengsten, zodat van leden een aanvullende bijdrage wordt 
gevraagd. Het bestuur streeft naar een zo laag mogelijk bedrag; 
dit kan doordat de zaal doorgaans ‘om niet’ wordt aangeboden 
maar om de kosten van catering (koffie, thee, lunch, borrel) kan 
men doorgaans niet heen. Ook al was het aantal deelnemers in 
2014 lager dan in 2014, een groot aantal leden blijft in de bij-
eenkomsten een aanleiding vinden om gelijkgestemden te ont-
moeten. De bijeenkomsten blijven voor u en voor ons een be-

langrijke reden om lid te blijven of te worden van de vereniging. 
De bestuurs- en redactiekosten bestaan uit kosten die wor-

den gemaakt voor vergaderingen en de daaraan verbonden (de-
clarabele) reis- en verblijfkosten. Uiteraard tracht het bestuur 
ook deze kosten zo laag mogelijk te houden. 

Administratiekosten zijn niet als zodanig gespecificeerd. 
Daaronder valt bijvoorbeeld de nazending van het tijdschrift op 
verzoek van gedurende het lopende verenigingsjaar nieuw aan-
gemelde leden. De gebruikelijke druk- en verzendkosten per 
aflevering staan apart. Dit zijn kosten die worden gemaakt bij 
het aanschrijven van leden en abonnees. De portokosten voor 
de verzending van de periodieken zijn ondergebracht in de post 
‘tijdschrift’. 

Het zogeheten motivatiefonds is bestemd voor zekere stoffe-
lijke c.q. materiële aanmoediging van leden die zich desge-
vraagd verdienstelijke maken voor de vereniging in redactie, 
bestuur en commissies. Traditioneel bestaat deze uit een jaar-
lijkse, informele ontmoeting die in de loop der jaren de ‘Akveld-
dis’ is gaan heten. 

De post ‘diversen’ is nader gespecificeerd. Het zal u opvallen 
dat de bankkosten aanmerkelijk zijn en niet worden gecompen-
seerd door de opgebouwde rente in 2014. 

De kosten voor de website zijn in 2014 daarentegen dras-
tisch naar beneden gebracht. Er waren mogelijkheden om de 
kosten voor ontwerp/bouw en beheer zodanig te beperken dat 
deze op nul uitkwamen. Op de begroting 2015 is een klein be-
drag uitgetrokken voor de kosten van ‘hosting’. 

De post ‘participatie extern’ is in 2014 aangesproken voor de 
ondersteuning van een wetenschappelijk congres over de ge-
schiedenis van de walvisvaart in Groningen, georganiseerd door 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In ruil hiervoor kon kos-
teloos gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het Arc-
tisch Centrum van de RUG tijdens de najaarsbijeenkomst. 

Gelden worden uitgetrokken voor het honoreren van win-
naars van de J.R. Bruijn-prijs en Warnsinck-prijs. In 2014 werd 
noch voor de eerste, noch voor de andere een prijswinnaar ver-
kozen. 

Het secretariaat is in 2014 geconfronteerd met aanmerkelijk 
hogere portokosten voor alle soorten zendingen per PostNL. 
Vooral de verzendkosten overzee zijn hoog, vooral als het om 
abonnees buiten Europa gaat zijn. Het lijkt niet overdreven te 
zijn als er hiervoor een soort ‘opcenten’ wordt ingevoerd. Voor 
alle buitenlandse abonnees bedraagt het abonnementsgeld 
€ 38,50. Transactiekosten worden daarop in mindering ge-
bracht, maar in veel gevallen zijn deze niet langer kostendek-
kend. Het bestuur wil de komende jaren de stijgende verzend-
kosten ook beperken door bijvoorbeeld verenigingsnieuws al-
leen nog digitaal – via e-mail, website en social media – uit te 
brengen, echter van de helft van de leden is geen e-mailadres 
bekend. 

De gelden van de vereniging zijn in voldoende mate aanwe-
zig, hoewel het vermogen kleiner wordt. Het bestuur is van me-
ning dat het niet wijs is daarom de jaarbijdrage te verhogen. 
Een toename van het aantal leden ziet het bestuur niet. Het mag 
echter niet onopgemerkt blijven dat 22 leden werden uitge-
schreven met ingang van 2014, maar met ingang van 2015 vroeg 
hetzelfde aantal een lidmaatschap aan. Daarmee kunnen wij 
voor het eerst weer een constante zien in het abonneebestand, 
waar in de afgelopen jaren het bestuur zich oprecht zorgen 
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maakte over een terugloop van het aantal leden. Tot de abon-
nees horen ook bibliotheken, leeszalen en musea, zowel in Ne-
derland als daarbuiten. Zo lang bij deze instellingen de bezuini-
gingsdrift geen hoogtij viert, vormen deze een zekere factor. 
 

Kascontrole 
De controle van de financiën heeft plaats gehad op 4 april 2015 
en is uitgevoerd door de heren C.F.C.G. Boissevain uit Twello en 
P.C. de Gier uit Den Haag. 

 
  Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2014 Rekening 2013 
Baten 
Contributie/abonnementen  14.316,00 14.400,00 13.500,00 14.562,00 
Rente  272,37 300,00 750,00 1.089,05 
Ledenbijeenkomsten 

Voorjaarsbijeenkomst 1.690,00 
Najaarsbijeenkomst  950,00 

  2.640,00 3.500,00 3.800,00 4.700,00 
Giften/donaties  1.742,22 p.m. pm 2.535,00 
Diversen     75,36 
Naar vermogen  -5.038,57  2.400,00 1.550,00 773,64 
          
Totaal  13.932,02 20.600,00 19.600,00 23.735,05 
 
Lasten 
Tijdschrift  6.922,96 13.300,00 12.300,00 10.397,36 
Ledenbijeenkomsten  2.496,22 4.500,00 4.000,00 6.066,95 
Bestuurs- en redactiekosten  954,73 900,00 850,00 835,00 
Participatie extern  954,01 500,00 300,00 
Website (incl. bibliografie)  0,00 50,00 900,00 0,00 
PR-materiaal  63,53 400,00 350,00 
Druk- en verzendkosten  1.683,65   4.525,94 
Motivatiefonds c.q. ‘Akvelddis’  281,80 400,00 350,00 349,70 
Reservering prijzenfonds   550,00 550,00 1.000,00 
Restitutie 
Diversen     349,00 

Bankkosten 290,45 
Restitutie/storno 242,18 
Abonnementen  42,49 

  575,12 
          
Totaal  13.932,02 20.600,00 19.600,00 23.523,95 
 
 
 Balans 31-12-2014 Balans 31-12-2013 
 
  Aktiva Passiva Aktiva Passiva 
 
ING Zakelijke Rekening   2.933,70  3.590,32 
ING Bonus Spaarrekening   30.272,37  25.000,00 
PayPalrekening  215,67  70,61 
Crediteuren   6.139,62 
Debiteuren  165,00 
Vermogen   27.447,12  28.660,93 
          
Totaal  33.586,74 33.586,74 28.660,93 28.660,93 
 
 
Overzicht financiële middelen 
ING Zakelijke Rekening NL11 INGB 0000 3901 50 
Saldo op 01-01-2014  3.590,32 
Saldo op 31-12-2014  2.933,70 
Verschil  -656,62 
 
ING Zakelijke Bonusspaarrekening NL11 INGB 0000 3901 50  PayPal 
Saldo op 01-01-2014  25.000,00 Saldo op 01-01-2014  70,61 
Saldo op 31-12-2014  30.272,37 Saldo op 31-12-2014  215,67 
Verschil  5.272,37 Verschil  145,06 



 

 

 
 

 6 Acht Glazen 30 (2015) • 1  

VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2014 
 
Leden 
De Vereniging telde op 31 december 2014 395 leden (-30) in 
Nederland en 32 leden (+7) in het buitenland. De ledenadmi-
nistratie was in handen van de penningmeester. 
 
Bestuur 
Het bestuur werd op 31 december gevormd door de heer J.C.A. 
Schokkenbroek (voorzitter), mevrouw M.Y. Plaatzer (secreta-
ris), de heer H.M. Rozendaal (penningmeester), mevrouw S. 
Zijlstra en de heren H. Brand en J. van der Vliet. Op 22 februa-
ri 2014 werd het boekjaar 2013 van de Vereniging goedgekeurd 
te Deventer. De verantwoordelijkheid voor de afrekening lag in 
handen van de penningmeester. De kascommissie bestond uit 
de heren P.C. van Royen en A.C.J. Vermeulen. 
 
Ledenvergaderingen 
De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 24 mei 2014 
op de Bataviawerf te Lelystad. Het thema was ‘maritieme ar-
cheologie’. De sprekers die dag waren prof.dr. André van Holk, 
dr. Wilma Gijsbers, drs. Laura Koehler, Frank Dallmeijer en 
drs. Arent Vos. De bijeenkomst werd bijgewoond door 52 men-
sen. Tijdens de lunchpauze werd een bezoek gebracht aan de 
Bataviawerf waar speciaal voor de Vereniging een demonstra-
tie werd gegeven van het afvuren van een scheepskanon. Ver-
volgens verzorgde drs. Benno van Tilburg een rondleiding door 
het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Op zaterdag 1 november 2014 kwamen de leden samen bij-
een in het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Er waren 35 aanwezigen. Na de vergadering werden er 
lezingen verzorgd met het thema ‘geschiedenis van de walvis-
vaart’. Er werd gesproken door prof.dr. Louwrens Hacquebord, 
dr. Jur Leinenga, prof.dr. Joost Schokkenbroek en prof.dr. 
Jaap Bruijn. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de 
tentoonstelling De koning van Groningen over Jan Albert 
Sichterman (1692-1764) in het Groninger Museum met een 
rondleiding van conservator dr. Egge Knol. 
 
Publicaties 

In het jaar 2014 verschenen er twee nummers van het Tijd-
schrift voor Zeegeschiedenis. Het was jaargang 33. De redactie 
bestond op 31 december uit de heer D.J. Tang (redactiesecreta-
ris), mevrouw C.A.P. Antunes, de heer R. Daalder, mevrouw 
A.M.C. van Dissel, de heer W. Heijveld, de heer A.J. van der 
Peet, de heer W. Scheltjens, de heer D. Wildeman en mevrouw 
J.M. de Wit. Amsterdam University Press verzorgde het druk-
werk. Acht Glazen verscheen twee keer in 2014. De eindredac-
tie van deze nieuwsbrief werd verzorgd door de secretaris. 

 
Website 

De website van de Vereniging werd in de zomer van 2014 
ingrijpend aangepast. De website werd in een geheel nieuwe 
vormgeving gestoken en ook het contentmanagementsysteem 
werd vernieuwd. De nieuwe website biedt meer mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld het delen van informatie met leden via een 
blog, maar vereenvoudigt ook diverse administratieve hande-
lingen zoals het online aanmelden van een nieuw lidmaat-
schap, deelname aan bijeenkomsten of het doorgeven van 
adreswijzigingen. Ook kunnen de titels van alle in het Tijd-
schrift verschenen artikelen in een overzicht worden doorzocht 
en de drie indices en het jubileumboek zijn gedigitaliseerd. 
Over het tweede halfjaar werd een gemiddelde van 1.334 be-
zoekers per maand geregistreerd. Hoewel deze cijfers niet kun-

nen worden vergeleken met de oude website, laat het bezoek 
aan de nieuwe website een sterke en veelbelovende stijging 
zien. Naast de website onderhoudt de Vereniging een Twitter-
account (219 volgers) en een LinkedIn-pagina. De webcommis-
sie bestond in het jaar 2014 uit de heren J. Leinenga, J. van der 
Vliet, H. Zijlstra en mevrouw S. Zijlstra. 

 
Promotie 
Voor de ledenwerving heeft de Vereniging een nieuwe flyer 
ontworpen welke onder andere zal worden uitgedeeld tijdens 
de maritiem-historische colleges van de verschillende universi-
teiten in het land. 

 
Prijsuitreikingen 
De J.R. Bruijnprijs en W.C.M. Warnsinckprijs zijn in het jaar 
2014 niet uitgereikt. 

 
Overig nieuws 
De Vereniging is in het jaar 2014 een aantal leden ontvallen: de 
heren dr. N. Habermehl, J. Kuypers, ir. R. Sint Nicolaas, A. 
Rijke, D. Roos en A. Visser. 

De contributie voor gewone leden bedroeg € 33, voor stu-
denten tot 26 jaar € 20 en voor leden in het buitenland 
€ 38,50. 
 
 
 
BELANGRIJK VERZOEK AAN ALLE LEDEN 
 
In deze Acht Glazen heeft u uit het verslag van de penning-
meester kunnen opmaken dat de Vereniging wordt geconfron-
teerd met immer stijgende kosten voor het drukken en verzen-
den van papieren convocaties per post. 

Graag zou het bestuur op deze kosten besparen en de hoe-
veelheid brievenbuspost beperken door vaker gebruik te gaan 
maken van digitale middelen zoals e-mail, website en social 
media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Bijvoorbeeld voor 
het informeren over activiteiten zoals ledenbijeenkomsten, 
maar ook voor het overmaken van de jaarlijkse contributie. 
Hiermee kan op jaarbasis veel geld worden uitgespaard dat 
vervolgens geheel ten goede kan komen aan meer inhoudelijke 
doelstellingen van de Vereniging. 

Niet alleen kan daarmee de Vereniging de stijgende uitga-
ven beteugelen, ook kan de frequentie waarin de Vereniging u 
van interessant nieuws voorziet, worden verhoogd. Door bij-
voorbeeld de nieuwsbrief Acht Glazen voortaan per e-mail te 
verzenden is het mogelijk deze vaker te laten verschijnen en 
kan deze ook veel meer bladzijden bevatten; in een digitale 
vorm speelt de omvang van de nieuwsbrief immers geen rol 
van betekenis meer. 

Bij een recente controle van het ledenbestand bleek echter 
dat van slechts de helft van de leden een e-mailadres bekend is. 
Het bestuur roept daarom alle leden op hun e-mailadres door 
te geven. Via de website kunt u laten weten of u Acht Glazen 
voortaan per e-mail in plaats van op papier wilt ontvangen. U 
kunt dit eenvoudig doorgeven via het formulier op de website 
www.zeegeschiedenis.nl/nieuwsbrief, maar u kunt dit ook la-
ten weten door een e-mailbericht te sturen aan het secretariaat 
(info@zeegeschiedenis.nl). 

Indien u Acht Glazen en de contributiebrief toch op papier 
wilt blijven ontvangen, bijvoorbeeld omdat u niet over een 
computer of internetverbinding beschikt, dan kunt u dit schrif-
telijk kenbaar maken bij de ledenadministratie, Omerinkweg 
12, 7421 GS Deventer. 


