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Voortbouwend op het werk van 

hun voorgangers heeft het nieuwe 

bestuur van het College een orga-

nisatiestructuur aangebracht die 

goed aansluit op de moderniteit. 

De werkzaamheden zijn opge-

deeld in drie clusters met elk een 

eindverantwoordelijke in het dage-

lijks bestuur.  

De voorzitter neemt de algemene 

zaken waar, onderhoudt de exter-

ne contacten, geeft vorm aan de 

inhoudelijke doelstelling van het 

College en is eindverantwoordelijk 

voor de automatisering.  

De penningmeester neemt alle 

financiële zaken voor haar reke-

ning.  

De secretaris is eindverantwoor-

delijk voor onder andere het se-

cretariaat, het gebouw, de vereni-

ging, de bibliotheek, de website 

en de personele invulling.  

 

De drie leden van het dagelijks 

bestuur hebben hun eigen clus-

ters ingericht en de taken ver-

deeld over de overige bestuursle-

den en Agnes Lammertsma. De 

voorzitter, secretaris en penning-

meester hebben elk hun eigen 

mailadres gekregen. Agnes is één 

dag in de week op kantoor en 

doet de nodige administratieve 

werkzaamheden. Zo zijn alle deel-

nemers met veel plezier en en-

thousiasme aan het werk gegaan 

om het College aan te passen aan 

de moderniteit en de wensen en 

verlangens die in de vereniging 

leven.  

Constant Herfst geeft vorm aan de 

organisatie van het 200-jarig be-

staan in 2022. Wim Grund blijft  

 

huismeester en doet het beheer 

van de bibliotheek en de kunsthis-

torische objecten. Ad Intema staat 

als tweede penningmeester Sylvia 

Tervoort bij. Johan Karels heeft  

onder andere de site en deze 

nieuwsbrief onder zijn hoede ge-

nomen en notuleert de vergade-

ringen. De overige bestuursleden 

denken mee en ondersteunen 

waar nodig. 

 

Henk van Willigenburg is als vrij-

williger aangesteld als systeembe-

heerder. Zijn specifieke taak is het 

om de administratie te automati-

seren en zodanig in te richten dat 

de bestuursleden vanuit hun huis-

adres toegang hebben tot het sys-

teem.  

 

Vanwege het vele werk dat met de 

herinrichting van de bureauwerk-

zaamheden gepaard gaat, heeft 

het dagelijks bestuur ondertussen 

een keer of vier vergaderd en het 

algemeen bestuur drie keer. 

V.l.n.r. Dave van Dijk, Johan Karels, Jim Vink, Bert van Leersum, Constant Herfst, Wim 

Grund en Ad  Intema 

Sylvia Tervoort en Daan Roest staan niet op de foto omdat zij buitengaats waren 

 

AGENDA 

Societeit   

dinsdag 12 november 

Dinsdag 10 december 
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Voor specifieke zaken is het dagelijks bestuur bereikbaar op de volgen-

de mailadressen: 

De voorzitter op voorzitter.kcz@gmail.com 

De secretaris op secretaris.zmh@gmail.com 

De penningmeester op penningmeester.kcz@gmail.com 

 

Bij vragen, suggesties en wat al niet, wordt u verzocht om deze adres-

sen te gebruiken. Uw mails komen dan meteen op de juiste plaats te-

recht.   

Het bestuur heeft zich onder 

meer ten doel gesteld om het 

contact met de leden te verbete-

ren. De Nieuwsbrief zal daar een 

belangrijke rol in spelen.  

Op dit moment heeft de vereni-

ging circa 320 leden waarvan er 

zo’n vijfenzeventig op de maan-

delijkse sociëteit komen. Wie en 

waar zijn die andere 250 leden? 

Het blijkt dat het veelal leden zijn 

die overdag werken of studeren 

en geen gelegenheid hebben om 

naar de sociëteit te komen. Eén 

van de ideeën is dan ook om 

voordrachten te organiseren, 

aangekleed met lekkernijen zo-

als tijdens de sociëteit, op tijd-

stippen die werkenden beter pas-

sen, bijvoorbeeld vrijdagmiddag 

van vier tot half zeven. 

Een ander idee is om de onder-

linge contacten tussen de leden 

te faciliteren door op de site een 

deel toegankelijk te maken voor 

alleen leden. Achter een toe-

gangscode kan op dat deel ver-

volgens een ‘smoelenboek’ wor-

den ingericht waarop leden een 

foto plaatsen met een korte intro-

ductie van hun passies, werk-

zaamheden en liefhebberijen. 

Leden krijgen zo inzicht in el-

kaars bezigheden, wat het stel-

len van vragen en het leggen van 

contacten zal vereenvoudigen.  

Zijn er leden die bepaalde mani-

festaties op het maritieme vlak 

onder de aandacht willen bren-

gen, laat het weten en het krijgt 

een plek in de rubriek Agenda. 

Wim Grund zal van tijd tot tijd 

een boekbespreking plaatsen 

van nieuw verschenen boeken. 

Wellicht zijn er leden die over 

belangwekkende maritieme on-

derwerpen schrijven. Kortom, de 

Nieuwsbrief is er niet alleen voor 

het contact tussen bestuur en 

leden, maar ook voor leden on-

derling. Hebt u suggesties of 

ideeën, laat het ons weten.  

nen voor de vereniging, dan 

wordt u van harte uitgenodigd 

om u aan te melden voor deze 

functie. De werkbelasting zal 

ongeveer 10 dagdelen per 

jaar zijn. Op de functie is de 

regeling en honorering voor 

vrijwilligers van toepassing.  

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Jim 

Vink; telefoon 0788 429 246 

of per mail op het adres:   

voorzitter.kcz@gmail.com. 

College Zeemanshoop maakt 

met het pand aan het Muntplein 

en een aantal andere eigenaren, 

deel uit van een Vereniging van 

Eigenaren. Het College is mo-

menteel echter niet vertegen-

woordigt in deze VVE. Het be-

stuur zoekt daarom op korte ter-

mijn een vrijwilliger die het Colle-

ge wil vertegenwoordigen.  Wij 

zoeken iemand die bekend is 

met de vastgoed onderhoud en 

kennis van bouwkundige zaken. 

Wilt u op dit gebied iets beteke-

Contact  

De Nieuwsbrief 

Oproep 

mailto:voorzitter.kcz@gmail.com
mailto:secretaris.zmh@gmail.com
mailto:penningmeester.kcz@gmail.com
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boek toegestuurd. Evaluatie van 

het toenmalige project leverde 

op dat het Engelstalige Hand-

book zeer goed werd ontvangen 

en dat het uitstekend bruikbaar 

was voor de doelgroepen, zoals 

de kapitein, bemanning en ande-

re belanghebbenden. Het is zelfs 

voor maritieme opleidingen ge-

bruikt in Canada. 

Omdat het Legal Handbook Ship-

master reeds in 2012 werd ge-

schreven, is de vernieuwing, ac-

tualisering en updating van de 

inhoud nu noodzakelijk. Meerde-

re wet- en regelgevingen, zowel 

internationaal als nationaal, zijn 

veranderd. 

Om publicatie mogelijk te maken 

heeft men het Koninklijk College 

Zeemanshoop gevraagd dit pro-

ject te sponsoren. 

In 2013 heeft de 

NVKK het Legal 

Handbook Ship-

master (ISBN 978-

94-6228-038-0) 

geïnitieerd en uit-

gegeven. Dit En-

gelstalige Handbook is toen uit-

geven in boekvorm, met hulp van 

een externe sponsor. Alle Neder-

lands gevlagde schepen kregen 

gratis drie exemplaren van dit 

In de nieuwe organisatiestruc-

tuur van het College Zeemans-

hoop is er behoefte aan vrijwil-

ligers die het aanspreekt om als 

gastheer op te treden tijdens 

bijeenkomsten in de zaal. Die 

bijeenkomsten hebben over het 

algemeen een maritiem karakter. 

De gastheer bereid de zaal voor 

op de komst van de gasten en 

ziet toe op een ordentelijk ver-

loop.  

Afhankelijk van het enthousias-

me voor deze taak en het aantal 

aanmeldingen, vergt de werkbe-

lasting een paar dagdelen per 

jaar. Op de functie is de regeling 

en honorering voor vrijwilligers 

van toepassing.  

Voor meer informatie en aanmel-

dingen kunt u contact opnemen 

met Bert van Leersum via secre-

taris.zmh@gmail.com.  

nog net niet op een zeiljammer 

Kaap Hoorn gerond hebben, zou-

den we het leuk vinden als jonge-

re leden ook eens een kijkje ko-

men nemen. Het bestuur begrijpt 

dat de huidige tijden (van 10:00 

tot 13:00 niet erg handig zijn 

voor het werkende deel van de 

bevolking. Er wordt overwogen 

om eens te peilen of er belang-

Elke 2e dinsdag van de maand is 

er een sociëteit  op Muntplein 

10. Vanaf 10 uur zijn leden en 

hun introducees welkom. Er zijn 

gemiddeld zo’n 40 tot 50 bezoe-

kers die onder het genot van kof-

fie en een borrel de zaken van nu 

en het verleden doornemen. Om-

dat de gemiddelde leeftijd res-

pectabel is, en de oudste leden 

Digitale uitgave Legal Handbook Shipmaster 

Vrijwilligers gevraagd 

Sociëteit 

stelling is voor een sociëteit aan 

het eind van de middag of avond. 

Een vrijwillige bijdrage in de kos-

ten is alles wat we vragen.  

mailto:secretaris.zmh@gmail.com
mailto:secretaris.zmh@gmail.com


Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd aan het 

Muntplein nr 10, is een instelling die stoelt op een verleden dat terug voert tot het begin 

van de 19e eeuw. Ontstaan uit een behoefte aan een vorm van levensverzekering voor 

zeelieden en hun weduwen staat de naam Zeemanshoop aan het begin van de sociale 

geschiedenis, zoals die zich in de 19e eeuw in Nederland ontplooide. 

 

Zo werd te Amsterdam in mei 1822, na de roerige tijd van de Bataafsche Republiek, het 

‘Collegie Zeemans-Hoop’ gevestigd, een initiatief  van koopvaardij-kapiteins, aanvanke-

lijk 18 in getal. Het gezelschap huurde een lokaal in de Nieuwe Stadsherberg die lag in 

het Open Havenfront vlak bij de Martelaarsgracht, daar waar ook de oprichtingsvergade-

ring is gehouden. Het doel van het College was, en is nog steeds, ‘de bevordering van 

den bloei der Nederlandse Zeevaart en het welzijn der zeevarenden’ – het vormen van 

een ‘Weldadig Zeemansfonds’ was een eerste vereiste. 

Muntplein 10 

1012 WR Amsterdam 

Koninklijk College Zeemanshoop 

 

Opgericht 1 mei 1822 

Het mag binnen de vereniging bekend zijn dat wij beschikken over een prachtige 

bibliotheek met 2500 boeken en publicaties. Deze bibliotheek bestrijkt een perio-

de van meer dan 200 jaar. Buiten onze vereniging weten weinig mensen van deze 

boekenschat af. Op onze website, onder de tab-pagina "over ons" vindt u een item 

over de bibliotheek. Daaronder hangt een PDF bestand met alle boektitels en au-

teurs. Laat anderen meegenieten van deze bronnen van informatie!  

Bibliotheek 

Telefoon: 020-6253 515 

E-mail: info@zeemanshoop.nl 

H.K.H. Prinses Margriet 

Beschermvrouwe Zeemanshoop 

Bezoek onze site op 

www.zeemanshoop.nl 

Organisatie 


