Praktische zaken van A tot Z over ons korps
Aansprakelijkheid
Het korps stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde kleding,
schoeisel, en allerlei andere spullen. Het wordt dringend aangeraden de kleding te merken.
Adressen en telefoonnummers
Opleidingsschip Van Versendaal:
Afgemeerd aan de WEST zijde van de dorpshaven in het dorp Moerdijk
(via de TomTom: ter hoogte van Den Bels 8, Moerdijk)
Telefoon 06 28077041 op korpsdagen
Voorzitter
Adri de Rijke
De Weefstoel 15, 5581 JW Waalre
tel thuis 040-2882269
e-mail voorzitter@zkkmoerdijk.nl

Commandant
dhr. J. Rietveld
Wittensteen 3, 3332 KV Zwijndrecht
tel thuis 078-8440951 mob 06-81539352
e-mail cdt@zkkmoerdijk.nl

Secretaris
De Weefstoel 15, 5581 JW Waalre
tel thuis 040-2882269
e-mail secretaris@zkkmoerdijk.nl

Eerste officier
dhr. W. Tempelaar
Wijngaardhof 5, 4811 GV Breda
tel mob 0610259810
e-mail eo@zkkmoerdijk.nl

Penningmeester
Edwin van ‘t Geloof
Kruisstraat 16, 4926 AH Lage Zwaluwe
tel thuis 0168-483807
e-mail penningmeester@zkkmoerdijk.nl
Lid bestuur / materieel
dhr. J. Westerbeek
Wielstraat 25, 5109 TK 's-Gravenmoer
tel thuis 0162-314220
e-mail techniek@zkkmoerdijk.nl

POSTADRES:
Van Solmsstraat 7, 4761 GG Zevenbergen
bankrekening 12.25.47.136

Hoofd Technische Dienst
dhr. G. de Jong
Dwarsvliet 16, 4761 HV Zevenbergen
tel mob 06-83175895
e-mail htd@zkkmoerdijk.nl
Hoofd Logistieke Dienst
dhr. C. van Belle
De Zwingelspaan 78, 4761 XK Zevenbergen
tel mob 06-20412246
e-mail hld@zkkmoerdijk.nl
Chef d’Equipage
mevr. F. Bruggemans
De Zwingelspaan 78, 4761 XK Zevenbergen
Tel mob 06-52118114
e-mail cde@zkkmoerdijk.nl

Alcohol
Aan boord geldt een alcoholverbod voor kadetten en onderofficieren tot en met 16 jaar. Overdag tijdens korpstijd of
tijdens het varen is het gebruik van alcohol niet toegestaan.
Contacten ouders/leiding
Tijdens de vaste korpsmiddagen is altijd één van de officieren aanwezig om u te woord te staan. Het is prettig om van te
voren een afspraak te maken, zodat u met de juiste persoon kunt spreken. Eenmaal per jaar, vindt een ouderbijeenkomst
plaats. De commandant maakt tijdens deze bijeenkomst de hoofdactiviteiten van het nieuwe jaar bekend. Zodra meer
details van de activiteiten en bijzonderheden bekend zijn, brengt de commandant de kadetten mondeling en de
ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte.
Contributie
De contributie bedraagt € 15,00 per maand.
Er wordt geen acceptgiro toegezonden. De contributie dient betaald te worden in de eerste week van de maand of de
eerste maand van het jaar. Als u betaald met een andere achternaam dan de kadet, geeft u dat even door aan de
penningmeester via penningmeester@zkkmoerdijk.nl

Eerste Hulp
Bijna alle leden van het kader zijn in het bezit van een EHBO diploma. Om het certificaat te behouden volgen zij jaarlijks
een opfriscursus.
E-mail
Het zeekadetkorps gebruikt dit medium meer en meer om informatie rond te sturen aan de ouders/verzorgers. Naast
het uitdelen van brieven worden deze ook per e-mail verzonden. U wordt verzocht wijzigingen aan uw emailadres te
sturen aan info@zkkmoerdijk.nl
Excursies
In het winterseizoen (van medio oktober tot medio april) organiseren wij naast de instructies van tijd tot tijd excursies
naar musea, brandweer, schepen of tentoonstellingen. In principe zijn hier geen kosten aan verbonden. Het kan
voorkomen dat er door de Commandant een beroep op de ouders/verzorgers doet om de kadetten naar en van de
bestemming te rijden. In dat geval neemt hij bijtijds contact met u op.
Fietsen
Er is geen fietsenstalling aan de wal bij het schip. Komt de kadet per fiets naar het korpsschip dan moet hij/zij zijn/haar
fiets tegen het hek naast het schip. Het plaatsen van de fiets is op eigen risico.
Foppencup
Deze zeilwedstrijd op de Foppenplas begint een traditie te worden. Elk jaar in september komen vanuit heel Nederland
zeekadetten naar Vlaardingen om te strijden om de felbegeerde Foppencup. Met 15 vletten en 80 zeekadetten een hele
gezellig dag!
Gevonden voorwerpen
De chef d’equipage bewaart de gevonden voorwerpen in een aparte bergplaats. Indien de kadet iets mist kan hij/zij bij de
chef d’equipage navraag doen.
Internet – www.zkkmoerdijk.nl
Het korps beschikt over een eigen internetsite. De webmaster ververst regelmatig de inhoud van de site zodat deze een
goed idee geeft van het reilen en zeilen van het korps. Naast alle 'standaard' informatie is er een agenda met daarop alle
kampen en evenementen.
Kader
De korpsdagen en de kampen worden gedraaid door het kader, ondersteund door vrijwilligers. Het korps staat onder
leiding van de Commandant. De activiteiten met de kadetten worden uitgevoerd door het middenkader, onder leiding van
de chef d’equipage (equipage=bemanning). De Eerste Officier geeft leiding aan de overige kaderleden en de vrijwilligers.
Het middenkader heeft de landelijke zeekadet cursus voor onderofficieren (jeugdleider) gevolgd. Voor het kader is dit
de landelijke cursus voor officier. Daarnaast hebben bijna alle kader en middenkaderleden een vaarbewijs.
Kampen
De traditionele kampen zijn elk jaar het voorjaarskamp (VoKa) en het Zomerkamp (ZoKa). Het VoKa vindt plaats van
woensdagavond tot en met zondagmiddag gedurende de hemelvaartvakantie. Het zomerkamp valt in het begin van de
schoolvakanties van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, meestal week 29. De definitieve data worden per brief
bekend gemaakt. Tussendoor organiseren we diverse andersoortige weekendkampen. De commandant maakt de data ruim
vooraf bekend. Voorafgaande aan het VoKa en ZoKa worden er deelnameformulieren verspreid. De ouders/verzorgers
moeten deze gegevens op deze formulieren controleren en, indien nodig, corrigeren. Tevens dient u op dit formulier aan
te geven of uw kind/pupil medicijnen gebruikt. Verstrekt u alle bijzonderheden met betrekking tot het
medicijnengebruik. De ouders/verzorgers moeten vervolgens het formulier ondertekenen en in laten leveren bij de
commandant. Voor het niet juist of onjuist invullen van het deelnameformulier kan het korps niet aansprakelijk worden
gesteld.

Keuringen
Om de veiligheid aan boord te waarborgen word het brandblus materiaal twee-jaarlijks gekeurd.
Kleding
Het uniform is eigendom van het korps en wordt aan de kadet in bruikleen verstrekt. Voor installatie tot ZK3 dient een
borg te zijn voldaan aan de penningmeester. Van tijd tot tijd wordt er door het kader een uniform inspectie gehouden. De
kadet dient het uniform, van tijd tot tijd, chemisch te laten reinigen. De kosten hiervoor zijn voor de kadet. Omdat de
activiteiten zich ook buiten de Van Versendaal afspelen, bijvoorbeeld in de vletten of op de bijboten, moet de kadet
buiten het werkpak en uniform in bezit zijn van een warme trui en een regenpak. Aan boord is een blauwe marinetrui
verkrijgbaar. Voor de polo zie “polo”
Het werkpak is verkrijgbaar bij de firma Werkvelden. 2 maal per jaar wordt er collectief besteld en komen de
verzendkosten voor rekening van het korps. De bestellijst is aan boor d verkrijgbaar. De werkbroek en het werkhemd is
verplicht, de rest is naar eigen inzicht.
Klusploeg
Buiten de korpsdagen hebben we een klusploeg die het noodzakelijke onderhoud en verbeteringen aan het korpsschip
uitvoert. In principe wordt er geklust op woensdag en vrijdag. Hulp is altijd welkom.
Korpstijden
De korpstijden zijn op zaterdag van 13.00 - 17.00 voor aspiranten en zeekadetten.
Voor het kader en middenkader is dit van 10.00 – 17.00
Kosten
Bij het verstrekken van het uniform betaald de kadet een borg voor het uniform. Dit uniform bestaat uit een
baaienhemd, rouwdas, braniekraag en een broek. Het uniform wordt in bruikleen verstrekt en blijft eigendom van het
korps. De kadet moet het uniform zelf onderhouden (chemisch reinigen). De penningmeester int de borg van het uniform.
Voor eigen rekening komt het zogenaamde kledingpakket. Dit bestaat uit een blauwe broek, blauw hemd, een paar zwarte
sokken, T-shirt, muts, mutslint en 2 mutsovertrekken.
Medicijnen
Mocht uw kind medicijnen gebruiken dan verzoeken wij u dit aan de leiding door te geven, zodat hier rekening mee
gehouden kan worden. Met kampen kunnen de medicijnen ingeleverd worden bij de commandant, de kadet blijft wel zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van de medicijnen.
Mobiele telefoons
Het in bezit hebben van een eigen mobiele telefoon is niet verboden. Er gelden echter strikte regels over het gebruik
tijdens korpstijd. Het is niet toegestaan te bellen tijdens korpstijd, behalve in noodgevallen.
Uiteraard zijn wij voor noodgevallen altijd bereikbaar via het telefoonnummer van het schip 06 28 07 70 41
Opzeggen
Wanneer een zeekadet besluit af te monsteren, dienen de volgende zaken te worden afgerond:
•
Een gesprek met de Commandant
•
Schriftelijk opzeggen bij de secretaris, bijvoorkeur met de reden voor het afmonsteren. Pas na schriftelijk
opzeggen is geen contributie meer verschuldigd.
•
Inleveren van uniform na chemisch te zijn gereinigd. Indien dit niet gebeurt worden de stomerijkosten
verrekend met het entreegeld.
•
Inleveren van het zeekadetkorps-legitimatiebewijs en reddingsvest.
Parkeren
Het laatste stukje van de kade is bedoeld als laad en losplaats voor auto’s van binnenvaartschepen en voor de
hulpdiensten. Er staat een bord en er wordt gecontroleerd.
Polo
Voor een uniforme uitstraling bij evenementen krijgt elk lid een “ZKK Moerdijk OS Van Versendaal” polo verstrekt. De
polo is niet bedoeld als werkkleding. Extra polo’s zijn te koop aan boord voor 10 euro per stuk.
Regenpak
Het bezitten van een goed regenpak is absoluut noodzakelijk. Het regenpak dient ten alle tijden als vaste bagage te
worden meegenomen naar de korpsbijeenkomsten. Wanneer er wordt gezeild of gevaren met de motorboot moet het
regenpak altijd mee.

Roeiwedstrijden
Jaarlijks wordt door één van de zeekadetkorpsen in Nederland de Nationale Roeiwedstrijden georganiseerd. We gaan dan
met het hele korps naar deze wedstrijd toe, met als doel de trofee mee naar Moerdijk te nemen.
Slaapzak
Voor het slapen aan boord van de Van Versendaal is een goede slaapzak of een dekbed noodzakelijk. De slaapzak of
dekbed en een kussen dient zelf te worden aangeschaft. Tevens dient er gebruik gemaakt te worden van een hoeslaken en
een kussensloop. Let op, de matrassen zijn maar 70 centimeter breed en zijn 190 lang.
Voor trektochten op kampen beschikken we over een voorraad nood slaapzakken.
Stichting Zeekadetkorps Moerdijk
De stichting is officieel in 1999 opgericht. De statuten zijn opvraagbaar bij het bestuur.
Toko
Aan boord, in het kadettenverblijf, bevindt zich een winkeltje genaamd de Toko. Hier kunnen de kadetten op gezette
tijden frisdrank en op kamp snoepgoed kopen. Betaling vindt plaats d.m.v. een toko-kaart. De Chef d´Equipage verkoopt
de kaarten a € 5,-, wat recht geeft op 7 blikjes frisdrank
Vakanties
Direct na het ZoKa zijn er geen korpsmiddagen of avonden. Deze periode valt meestal samen met de schoolvakanties. De
eerste korpszaterdag is eind augustus/begin september. Indien Kerstmis en Nieuwjaarsdag in een weekeind vallen is er
geen korpsbijeenkomst. De commandant maakt dit ruim van tevoren bekend.
Van Versendaal
Het zeekadetkorps Moerdijk beschikt over een eigen korpsschip, de Van Versendaal, een voormalige
ondiepwatermijnenveger van de Koninklijke Marine. In de loop van de jaren is het schip verder aangepast en vormt nu een
uitstekend middel om de kadetten wegwijs te maken aan boord van een varend schip en hen kennis te laten maken met het
leven aan en op het water.
Verzekering
Alle zeekadetten zijn WA verzekert wanneer zij “in dienst zijn” van het korps.
Veiligheidsschoenen
Aan boord van de Van Versendaal is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht bij werkzaamheden. Veiligheidsschoenen
hoeven niet gedragen te worden bij het aankomen en vertrekken van het schip, bij ceremoniële gebeurtenissen en bij het
zeilen, roeien of varen in de rubberboten.
Veiligheidsmiddelen
Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht voor iedereen aan boord. Veiligheidsbrillen,
gehoorbescherming, handschoenen etc. zijn beschikbaar bij de technische dienst.
Verzuim/verlof
Indien een kadet niet aan de korpsactiviteiten kan deelnemen moet de kadet dit vooraf melden via de email naar
afmelden@zkkmoerdijk.nl onder vermelding van de reden dat hij/zij niet zal deelnemen aan een korpsdag.
Zwemvest
Voor de kadetten zijn er zwemvesten aan boord. Het zwemvest moet ALTIJD aan bij het varen of werken met de kleine
vaartuigen en bij het afmeren en ontmeren van het korpsschip. Bij slechter weer moeten de kadetten het zwemvest ook
dragen tijdens de vaart van het korpsschip.
In verband met wettelijke eisen, is het voor bemanningsleden boven de achttien verplicht om een goedgekeurd
automatisch reddingsvest te hebben. Deze zijn aan boord beschikbaar. Voor het zeilen dient je een eigen reddingsvest te
hebben.
Slot
In de loop van het jaar krijgt u specifieke informatie via de brieven die wij de kadetten meegeven. Heeft u nog vragen
neemt u dan gerust contact met ons op.

