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Beste leden van de Vereniging voor Zeegeschiedenis, 

 

2020 was een woelig jaar en tegelijkertijd een jaar van 

stilstand. We vonden het als bestuur van onze mooie 

vereniging heel erg jammer dat we u niet konden ont-

moeten. Des te blijer waren we met de twee mooie afle-

veringen van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis die 

zijn verschenen, zodat we u in ieder geval interessante 

inhoudelijke artikelen konden bieden. Het bestuur is in 

2020 uiteraard wel een aantal keer in virtuele vorm bij 

elkaar gekomen. We leggen momenteel samen met het 

Maritiem Portal de hand aan het programma voor onze 

gezamenlijke bijeenkomst op 5 november 2021 in het 

Boerhaavemuseum in Leiden. Daar zullen we u ook op 

de hoogte brengen van onze plannen om in 2022 alsnog 

ons zestigjarig jubileum te vieren. 

 

In de tussentijd wensen wij u veel gezondheid en een 

fijne zomer toe, 

 

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging 

voor Zeegeschiedenis, 

 

Annette de Wit 

 

 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020  

 

Leden 

De vereniging telde op 31 december 2020 387 leden 

waaronder 22 buiten Nederland. Het aantal binnen- en 

buitenlandse abonnementen bedroeg 55. 

De ledenadministratie was in handen van de penning-

meester. De contributie voor normale leden bedroeg 33 

euro. Voor studenten woonachtig in Nederland tot 26 

jaar 20 euro en voor leden in het buitenland 38,50 euro. 

 

Bestuur  

Het bestuur werd in 2020 gevormd door Annette de Wit 

(voorzitter), Gerhard de Kok (penningmeester), Alex 

Poldervaart (secretaris), Jelle van Lottum en Jirsi Rein-

ders. Het bestuur onderhield contact door middel van 

digitale bestuursvergaderingen.  

In 2020 zijn de zittingstermijnen van een paar bestuurs-

leden verstreken. Het bestuur is aangebleven tot de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Die be-

stuursleden kunnen zich pas op de ALV weer herkies-

baar stellen. De kascommissie werd in 2020 gevormd 

door Sjoerd de Meer en Evert van Eden. De kascontrole-

commissie die het boekjaar 2020 in 2021 controleerden 

werd gevormd door Niek Ketting en Evert van Eden. 

 

Ledenvergaderingen en activiteiten 

Vanwege de wereldwijde verspreiding van de ziekte Co-

vid-19 en de door de Nederlandse overheid opgestelde 

maatregelen was het niet mogelijk in 2020 fysieke bij-

eenkomsten of een Algemene Ledenvergadering te orga-

niseren. De uitreiking van de J.C.M. Warnsinck-prijs 

2020 werd uitgesteld. 

 

Publicaties 

In 2020, jaargang 39, verschenen twee nummers van het 

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. De redactie bestond 

uit Cátia Antunes, Hanno Brand, Ron Brand, Remmelt 

Daalder, Djoeke van Netten, Diederick Wildeman, Tico 

Onderwater (boeken ter recensie), Wouter Heijveld (se-

cretariaat) en Anita van Dissel (eindredacteur). 

 

Website 

In 2020 kwamen de Mededelingen van de Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis (1961-1981) via de 

website beschikbaar. Alle afleveringen zijn vrij down-

loadbaar. Sinds 9 juni 2020 wordt gebruik gemaakt van 

Google Analytics om de activiteiten op de website te vol-

gen en inzichtelijk te maken. Sinds die datum zijn 2157 

unieke bezoekers gemeten die goed zijn voor 6629 views. 

De vereniging is ook actief op Twitter. Het aantal volgers 

steeg van 807 (2019) naar 876. De vereniging is ook ac-

tief op Facebook (197 volgers) en LinkedIn (43 leden). 

De webredactie werd gevormd door Nykle Dijkstra, 

Hanneke Hofman, Jur Leinenga, Jirsi Reinders, Hans 

Zijlstra en Suze Zijlstra.  

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

 

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 

draait op vrijwilligers, zij maken het mogelijk dat de 

vereniging reilt en zeilt.  

 

Voor het bestuur, de redactie van het Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis en de website, het organiseren 

van activiteiten en de kascommissie zijn wij altijd op 

zoek naar enthousiaste kandidaten. Wilt u voor korte 

of langere tijd ons helpen bij het organiseren van 

verschillende activiteiten, heeft u financieel inzicht 

en een gevoel voor cijfers of juist voor het schrijven 
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of redigeren van teksten, laat het ons weten.  

 

Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur ken-

baar maken of spreek een van de bestuursleden aan 

tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. 

 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

 

De in 2019 uitgesproken verwachting dat 2020 een 

‘normaal verenigingsjaar’ leek te worden, is in velerlei 

opzichten beschaamd. De veelbesproken crisis waarin de 

wereld begin vorig jaar verzeild raakte, zorgde voor een 

vreemd jaar. Gelukkig staat de vereniging er nog steeds 

redelijk goed voor. 

 

Een half jaar geleden kreeg u de voorlopige financiële 

resultaten over 2020 toegestuurd. Het boekjaar was des-

tijds nog niet afgelopen en er zijn enkele mutaties ge-

weest. Desondanks blijft het algemene beeld gelijk: de 

vereniging heeft over het afgelopen jaar een positief re-

sultaat geboekt. Hierachter vindt u de Staat van Baten en 

Lasten over 2020 en de balans per 31 december 2020. 

 

De inning van contributies en abonnementen komt 

overeen met hetgeen begroot was voor 2020. Datzelfde 

kan niet gezegd worden over de post ‘ledenbijdragen aan 

bijeenkomsten’. In de begroting over 2020 (begin van 

dat jaar opgesteld), was ik er nog optimistisch vanuit 

gegaan dat we in het najaar van 2020 wel weer een bij-

eenkomst konden organiseren. Helaas! Een fysieke bij-

eenkomst zat er ook afgelopen najaar niet in. Gelukkig 

lijkt het erop dat we elkaar in het najaar van 2021 wel 

zullen kunnen treffen. 

 

De uitgave van het alom gewaardeerde Tijdschrift voor 

Zeegeschiedenis, een belangrijke activiteit van de ver-

eniging, kon gelukkig ook in coronajaar 2020 doorgang 

vinden. De kosten daarvoor bleven binnen redelijke 

grenzen. Weliswaar waren de drukkosten iets hoger dan 

begroot, maar lagere verzendkosten compenseerden dat 

enigszins. 

 

Net als het bestuur, moest ook de redactie overstappen 

op digitale vergaderingen. Dat leverde soms ongemak 

op, maar had voor mij als penningmeester wel het gevolg 

dat er bespaard kon worden. De bestuur- en redactiekos-

ten zijn dit jaar dan ook een stuk lager dan in andere 

jaren. Ook de traditionele Akvelddis kon geen doorgang 

vinden. 

 

Sinds 1990 reikt de vereniging tweejaarlijks de J.C.M. 

Warnsinck-prijs uit. De laureaat van 2020 was het ge-

waardeerde lid Henk den Heijer. De uitreiking moest 

wachten tot de digitale voorjaarsbijeenkomst 2021 (ge-

organiseerd in samenwerking met het Maritiem Portal). 

De prijs bestaat uit een oorkonde en een replica van een 

VOC-passer. Onze voorraad waardevolle passers is door 

deze uitreiking met één exemplaar verminderd, hetgeen 

u op de balans kunt terugzien.  

 

Op deze plek wil ik de kascommissieleden, Evert van 

Eden en Niek Ketting, bedanken voor hun controle van 

de boeken over 2020. 

 

Het is mijn hoop dat we in 2021 de contributiegelden 

redelijk op peil kunnen houden, al kent de vereniging al 

enkele jaren dalende ledenaantallen. Veel van u hebben 

de contributie voor 2021 inmiddels betaald. Van velen 

ontvingen we zelfs een extra donatie, waarvoor veel 

dank! Nu de wereld weer langzaam opengaat, zullen we 

als vereniging weer meer kosten gaan maken. Voor 2021 

is om die reden een verlies begroot, al is die niet zo groot 

als het positieve resultaat over 2020. 

 

Dankzij uw gewaardeerde bijdragen kunnen we ons blij-

ven inzetten om de studie van de maritieme geschiedenis 

te bevorderen. Zo hebben we de Mededelingen van de 

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis online 

gepubliceerd, konden we een bijdrage leveren aan het 

maritiem-historische symposium Vlootschouw en moti-

veren we studenten om goede maritieme scripties te blij-

ven schrijven. Namens het bestuur wil ik u hartelijk 

danken voor uw financiële steun. Hopelijk tot in de na-

bije toekomst! 

 

Gerhard de Kok 

Penningmeester 
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1. Staat van baten en lasten 2020  
 

   

 Werkelijk  

2020  

Begroting  

2020 

Begroting 

2021 

Baten € € € 

Contributies en abonnementen 12.544 12.500 12.500 

Ledenbijdragen aan bijeenkomsten 0 1.250 1.250 

(Na)bestellingen van tijdschriften 615 250 250 

Overig 245 0 0 

Rentevergoeding spaarsaldo 5 0 0 

    

Totaal baten 13.409 14.000 14.000 

        

Lasten       

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis       

Opmaken tijdschriften 1.422 1.500 1.500 

Drukken tijdschriften 4.022 3.500 4.000 

Verzendkosten 4.591 4.800 4.700 

     

Ledenbijeenkomsten 0 1.700 1.700 

     

Bestuur en redactie    

Bestuur- en redactiekosten 82 450 300 

Motivatiefonds c.q. 'Akvelddis' 0 500 500 

     

Diversen    

Digitalisering volledig tijdschriftenarchief    

Prijzengeld 465 400 1.000 

Correspondentie met leden / convocaties 176 500 200 

Portokosten (o.a. ruilabonnementen) 156 0 0 

Bijdrage Maritiem Portal 250 250 250 

Bijdrage Vlootschouw 250 0 0 

Bankkosten 386 200 300 

Website / domeinnaam 102 150 120 

    

Totaal lasten 11.902 13.950 14.570 

        

Resultaat 1.507 50 -570 
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2. Balans ultimo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  31 december 2020 31 december 2019 

Activa € € 

      

Liquide Middelen     

ING Betaalrekening 848 697 

ING Spaarrekening 19.000 17.500 

Paypal 159 159 

    

Passers Warnsinckprijs 3.200 3.600 

    

Debiteuren 245 688 

      

Totaal activa 23.452 22.644 

      

      

Passiva     

      

      

Eigen vermogen 23.322 21.815 

   

Crediteuren 97 796 

      

Vooruitontvangen contributies 33 33 

      

Totaal activa 23.452 22.644 

  Ontwikkeling eigen vermogen €  

  Eindvermogen per 31 december 2020 van balans 23.322  

  Eindvermogen per 31 december 2019 van balans 21.815 -/- 

       

  Toename eigen vermogen (komt overeen met resultaat 2020) 1.507  


