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JAARVERSLAG 2016 NEDERLANDSE ZEEVARENDEN CENTRALE

Algemeen
2016 was het jaar waarin we als NZC belangrijke stappen gezet hebben om ons te positioneren.           
De vele werkzaamheden die door de lokale koopvaardijpastoraten werden gedaan konden voortgang
vinden. Het opvangen van zeevarenden, hen een welkom bieden in het zeemanshuis, de 
zeevarenden opzoeken aan boord van het schip het zijn en blijven de belangrijke taken waar wij voor 
staan en waar we heel graag nog vele jaren mee door willen gaan.          
                                                                                                                                                                                      
Centraal blijft steeds de vraag : zeevarende op welke wijze kunnen we jou het beste van dienst zijn.    
Wat wil jij dat wij aanbieden. Wij willen er zijn voor jou. Jij met je verhaal, met je vragen om WIFI,       
om een telefoonkaart, jij met je behoefte om gekend te zijn.                                                                          
Altijd weer zijn wij er op uit om hen gastvrijheid te bieden.                                                                             
Steeds staan wij er voor om of op het schip, of in het zeemanshuis, of op een andere wijze digitaal      
mensen de mogelijkheid te bieden te komen tot een ontmoeting.                                                                 
Wanneer je, zoals veel zeevarenden, weken of soms maanden van huis bent is het van immens 
belang dat er over heel de wereld plekken zijn, mensen zijn die aandacht voor JOU hebben.                  
Die jou belangrijk genoeg vinden om bij stil te staan , te vragen : HOE GAAT HET MET JOU ?                   
Wij willen PRESENT zijn in de wereld van de zeevarenden en hun achterban.

Bestuur                                                                                                                                                                      
Het algemeen bestuur (AB) werd uitgebreid met twee nieuwe leden :                                                          
De stichting International Seafarer's Center The Bridge te Oostvoorne en 
de Stichting Het Havenlicht S.C.F.S. (Seamen's Christian Friend Society) te Amsterdam.  
Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer organisaties willen samenwerken met het oog op het 
welzijn van zeevarenden in de Nederlandse havens.

Het AB vergaderde in 2016 één keer en wel op 24 augustus in de locatie in Harlingen.                             
Een klein maar knus en gezellig onderkomen waar de vele vrijwilligers de zeevarenden een warm 
welkom bieden. Prachtig om daar van bestuurders en gastmannen en gastvrouwen te horen dat het 
er op lijkt dat het zeemanshuis een waardevolle plek gaat worden. En dat zeevarenden het zeer op 
prijs stellen dat er naar hen wordt omgekeken. Dat er echte aandacht voor hen is. 
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De samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) onderging in 2016 opnieuw een verandering.               
Heel blij waren we  met de komst van Remco Robinson van MtS te Vlissingen. Helaas moest hij ons 
na een aantal vergaderingen al weer vaarwel zeggen.  De baan in Vlissingen die hij daar samen met 
zijn vrouw daar had werd één van de plekken die door de landelijke koepel MtS in Londen werd 
uitgekozen om wegbezuinigd te worden.    

                                                                                                                                                                        
Penningmeester Arjen van der Veen heeft het gat dat ontstond na het vertrek van Pieter van Winden
tijdelijk opgevuld en nu wordt vanwege de drukke werkzaamheden van Arjen gezocht naar een 
nieuwe penningmeester. Arjen blijft dan tweede voorzitter. Voor de opvolging is nu een procedure  
in de maak voor een advertentie die digitaal wordt verspreid. 
Wij zijn blij dat een aantal werkzaamheden die tot voor kort werden verricht door Piet van Winden 
kunnen worden overgenomen door mevrouw Vitoria Rasser.                                                                         
Kees Visser, heeft aangegeven op termijn te willen stoppen als relatiebeheerder. Hij gaat Vitoria 
inwerken en zijn bezigheden aan haar overdragen.
Het DB bestaat eind 2016 uit de heren: 
voorzitter J. Kapteyn, vice voorzitter en penningmeester A.S. van der Veen en secretaris W. van Til.

De statutenwijziging waar over in 2015 in het bestuur werd gesproken zal in 2017 haar beslag krijgen.
Het DB is de heer Wim Zaagsma zeer dankbaar voor de wijze waarop hij steeds de website van de 
NZC verzorgt en gaande houdt. 
Zo is het ook steeds een groot genoegen dat wij ons NZC geen enkele zorg dienen te maken over het 
tot stand komen van DIEPGANG. Een blad dat er mag zijn! Fijn dat eindredacteur Leon Rasser blijft 
beschikken over een inventieve en creatieve geest en er in slaagt om de redactie te leiden tot het 
uitbrengen van zeer lezenswaardige nummers van het blad. 

International Christian Maritime Assocation (ICMA)                          
De veranderingen die in het vorige jaarverslag werden aangekondigd hebben vooralsnog geen 
doorgang kunnen vinden. De bijzondere happening van de inzegening van een nieuwe secretaris-
generaal van de ICMA in de Dorpskerk van Oostvoorne heeft helaas niet gebracht wat er van werd 
gedacht en gehoopt. ICMA besloot eind 2016 om het contract met deze werker te beëindigen.             
Het bestuur van ICMA was zeer ongelukkig met zijn optreden en een uiteengaan was een logisch 
gevolg daarvan.

In de vergadering van het AB te Harlingen werden als wel vaker door enkele leden kritische vragen 
gesteld over onze financiële bijdrage aan ICMA. Voor het DB reden om iemand die geen belangen bij 
de NZC heeft, maar wel bekend is met de ICMA en vanuit enige afstand kan kijken naar de 
organisatie, ons een rapport uit te brengen over nut en functie van ICMA.
Tevens heeft het DB zowel aan professionele werkers als aan lokale pastoraten de vraag gesteld in 
hoeverre gebruik gemaakt wordt van het brede aanbod van ICMA. Op deze wijze hoopt het bestuur 
meer zicht te hebben op het belang dat aan ICMA wordt gehecht. In de loop van 2017 hopen we 
meer duidelijk te hebben. 
Zo ook wat de vele inspanningen van onze afgevaardigde in het bestuur van ICMA en in het 
uitvoerend comité Bernt Koning heeft opgeleverd. Hij heeft zich zeer sterk gemaakt voor een andere 
en eerlijkere verdeling van de lasten door een nieuwe verdeelsleutel voor de contributie.
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Na de vergadering van het AB in augustus 2016 kwam het DB tot de overtuiging dat er erg veel te 
doen viel en het besloot een aantal zaken aan te pakken in overleg met het Van der Schalkfonds. 
Daarbij speelde ook een rol dat de secretaris van de NZC tevens voorzitter is van de landelijke 
werkgroep koopvaardijpastoraat van de Protestantse Kerk in Nederland. Via hem werd bij de 
Protestantse Kerk een vraag neergelegd in hoeverre (financiële) ondersteuning geboden zou kunnen 
worden aan MtS Vlissingen om het koopvaardijpastoraat daar overeind te houden. De vraag kwam 
van de aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk. 

Leon Rasser attendeerde ons op het gegeven dat de Duitse Zeemansmission van de Duitse overheid €
500.000,- had ontvangen om te besteden ten behoeve van faciliteiten voor zeevarenden. Onze vraag 
aan ICMA om ons van nadere informatie te voorzien leverde geen gegevens op. Vervolgens besprak 
het DB een en ander met de voorzitter en het bestuur van het Van der Schalkfonds. Dat leverde op 
dat het DB contact zocht met Toon van de Sande, oud medewerker van SPWO en volledig ingevoerd 
in het wereldje. 

De leden van het DB hebben niet de tijd die nodig is om alert te reageren op diverse ontwikkelingen, 
vooral in het Schiedamse. Dat bracht het DB er toe om per 1 januari 2017 Joost de Bruijn voor 6 uur 
per week voor de periode van een jaar in dienst te nemen voor bepaalde projecten.

Uiteraard hebben deze keuzen / besluiten, zoals de opdracht aan Toon van der Sande en de 
aanstelling van Joost als consulent gevolgen voor de begrotingen van 2017 en 2108 van de NZC. 

Tot onze vreugde werden wij in het najaar van 2016 benaderd door een Rotterdamse notaris die ons 
berichtte dat wij kunnen kan rekenen op een legaat. Hoe groot is nog onbekend, maar in ieder geval 
een bedrag van meer dan € 50.000,-. Dat biedt financiële ruimte voor deze en andere plannen.

Liedboek van de Kerken  
Ook in 2016 worden er nog steeds stickers besteld. Uiteraard niet meer zo massaal als in voorgaande 
jaren, maar toch! De behoefte blijft. En het adressenbestand groeit.

Tot slot
Al met al was het jaar 2016 een jaar waarin wij onze ambitie om nadrukkelijk het werk ten behoeve 
van zeevarenden onder de aandacht te brengen nadrukkelijk hebben nagestreefd.

Putten, maart 2017   
Wim van Til, secretaris                                                                                                                                             
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