BELEIDSPLAN 2018-2028
1. Doel en lidmaatschap
Het in de Statuten neergelegde doel van de VOK en de daarin genoemde middelen blijven ongewijzigd.
2. Statuten/Huishoudelijk Reglement
Omvangrijke herziening van de Statuten wordt niet voorzien, behoudens hetgeen onder punt 3 is
opgemerkt. Herziening van het Huishoudelijk Reglement kan aan de orde zijn als ontwikkelingen of
omstandigheden daarom vragen.
3. Bestuur
De huidige gedragslijn om regelmatig een oproep te doen aan kandidaten om zich te melden, zal worden
voortgezet, waarbij met name gezocht wordt naar kandidaten die geschikt en bereid zijn de functie van
voorzitter, secretaris of penningmeester op termijn over te nemen. Bij de samenstelling van het bestuur zal
nadrukkelijk gewaakt worden dat deze zodanig is dat zowel de jongeren als de ouderen zich
vertegenwoordigd voelen. Uit oogpunt van continuïteit van bestuur moet worden overwogen of de
artikelen 11 en 12 van de Statuten herziening behoeven.
De afgesloten verzekering voor bestuursaansprakelijkheid zal worden gehandhaafd.
4. Ledenwerving
De in 2010-2012 gehouden ledenwerfactie heeft niet geleid tot structurele ledenaanwas, daarom zal een
groot opgezette ledenwerfactie niet worden herhaald. Wel zal worden bekeken hoe wervingsactiviteiten,
speciaal waar het de jongste jaren van intrede betreft, kunnen worden opgezet c.q. worden ondersteund.
5. Communicatie
Kwaliteit en kostenbeheersing van de VOK-publicaties blijven als uitgangspunt gehandhaafd.
Portokosten van schriftelijke publicaties blijven echter een bron van zorg. Gezien de korte tijdsspanne die
er zit tussen het verschijnen van Jaarboekje en het aprilnummer van de VOKabulaire is besloten het
aprilnummer te laten vervallen.
Er zal worden gestreefd om de communicatie met de leden in toenemende mate langs elektronische weg
te doen verlopen, bijvoorbeeld door het versturen van mailings, nieuwsberichten en aanmeldingen voor
de evenementen via de website.
Qua functionaliteit en inhoud is de VOK-website inmiddels structureel aangepast en aanzienlijk
verbeterd. Een ‘webredacteur’ is aangesteld en er is samenhang gebracht tussen schriftelijke en
webpublicaties.
Van een substantieel aantal leden is het e-mailadres inmiddels in de ledenadministratie opgenomen. Een
aantal malen is de afgelopen jaren succesvol gebruikgemaakt van e-mailings.
6. Evenementen en overige activiteiten
De jaarlijkse reünie blijft kernevenement van de vereniging. Er wordt naar gestreefd deze te blijven
houden in een passende locatie in de omgeving van de voormalige Kweekschool voor de Zeevaart. Het
uitgangspunt dat de reünie kostendekkend moet worden gehouden blijft in beginsel gehandhaafd, echter
kunnen eventuele meerkosten van de reünielocatie een gedeeltelijke dekking vanuit het
Evenementenfonds noodzakelijk maken. Tevens zal worden onderzocht welke initiatieven kunnen
worden ontplooid om de traditionele jaarlijkse reünie op lange termijn te kunnen blijven voortzetten.
In de periode 2018-2028 zijn geen grote jubileumvieringen voorzien. Er wordt naar gestreefd het 21e en
22e lustrum van de vereniging, respectievelijk 2022 en 2027, feestelijk te gedenken.

Het streven blijft gericht op het houden van een jaarlijks Voorjaarsevenement op basis van kostendekking,
indien nodig aangevuld met een verenigingsbijdrage uit het Evenementenfonds. De organisatie wordt
verzorgd door de Evenementencommissie.
De organisatie van bijzondere evenementen als reünies per jaar van intrede zal worden gestimuleerd en
waar nodig en mogelijk worden gefaciliteerd.
De policy met betrekking tot evenementen zoals de jaarlijkse Golfdag, Motortoertocht en Autotoertocht
wordt gehandhaafd. De organisatie hiervan is kostendekkend.
7. De Roeiploeg
De Roeiploeg heeft een zelfstandig karakter binnen de vereniging. Actieve dan wel passieve deelname
aan de Roeiploeg zal worden gestimuleerd, evenals vrijwillige bijdragen van de leden van de VOK aan de
Roeiploeg.
Er bestaat een Investeringsfonds ten behoeve van verenigingsbijdragen in de kosten van
vervangingsinvesteringen (groot onderhoud) voor de sloep Kaatje. Het bestuur beoordeelt en besluit over
voorstellen van de Roeiploeg voor wat betreft bestedingen uit het Fonds. De ALV besluit op voordracht
van het Bestuur over stortingen in dat Fonds. Daar de sloep eigendom is van de vereniging zijn de nodige
verzekeringen afgesloten en is er een bruikleenovereenkomst afgesloten met de Roeiploeg.
Met de Roeiploeg zullen wel hardere afspraken gemaakt worden over boekhouding van en
rekening/verantwoording en fondsenwerving door de Roeiploeg.
8. Externe relaties, vertegenwoordiging
Functionele externe relaties, met name die met het Vaderlandsch Fonds en het Ouderkerkfonds zullen
worden bestendigd en waar noodzakelijk worden verstevigd. Samengaan of samenwerking met andere
oud-leerlingenverenigingen van zeevaartscholen wordt niet nagestreefd of voorzien.
Het Bestuur zal de vereniging zo veel mogelijk naar buiten toe blijven representeren en waar nodig,
profileren.
De collectieve huldiging van jubilarissen tijdens de ALV blijft gehandhaafd.
Waar mogelijk worden jaar-/klasgenoten door middel van een mailing op de hoogte gebracht van het
overlijden van hun jaar-/klasgenoot met het verzoek de VOK te vertegenwoordigen bij de aanvang van de
‘laatste reis’.
9. Financiën
De vastgestelde uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting worden gehandhaafd. De gevolgde lijn van
strak financieel beleid binnen door de ALV aangegeven kaders wordt onverminderd voortgezet.
Onderzocht zal worden of onder handhaving van deze uitgangspunten, de financiële administratie
eenvoudiger/doeltreffender ingericht kan worden. Een nieuw uitgangspunt is dat meer aandacht besteed
gaat worden aan maatschappelijk verantwoord bankieren en beleggen.
Het Leden voor het Leven Fonds zal niet opnieuw worden opengesteld; bestaande rechten worden
onverkort gehandhaafd.
Buiten verenigingsdassen zullen er geen nieuwe verenigingsartikelen worden aangeschaft; de bestaande
voorraad wordt verder afgebouwd.
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