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Dames, M ijne Heren,

V erleden jaar schreven we dat het de eerste maal was in de geschiedenis 
van H ulp in Nood dat we twee jaar na elkaar gespaard bleven van een 
to taa l verlies. M et een w e in ig  goede w il mogen we b ijna zeggen dat d it nu 
de derde keer in serie het geval is. Inderdaad werden we n iet rechtstreeks 
g e kon fron tee rd  m et een totaal verlies, maar werd de eigen schade, 
opge lopen  doo r de 0 .100, toch  afgehandeld op basis van zijn  totaal 
verliesw aarde. D it w ijs t er tevens op dat ook stilliggende vaartuigen, niet 
v rij z ijn  van zware schaden , meer in het b ijzonder in tijhavens, zoals d it 
h ie r het geval was. A nderz ijds w ijzen we er op, dat de afwezigheid van 
to ta le  verliezen rechtstreeks ten goede kom t aan onze verzekerden, gezien 
d it ons toe laat hoger ristournes terug te geven en een voordelige 
herverzekeringsprem ie  b ij onze herverzekeraars op de Londense m arkt te 
bed ingen.

Gezien de jaaroverscho tten  van Hulp in Nood sta tu ta ir ten goede komen 
aan onze leden onder vorm  van een voorbehoudingsfonds, hebben de 
leden er a lle  be lang b ij zo veel m oge lijk  schaden te verm ijden en een 
zorgzaam  toez ich t en onderhoud aan hun vaartuig en in het b ijzonder aan 
de m o to r en u itrus tingsstukken  te besteden. Ook d it jaar zullen we aldus 
opn ie uw  een teruggave aan de Algem ene Vergadering voor bekrachtig ing 
kunnen voorste llen .

Een andere verheugende vastste lling is één zich langzaam m anifesterende 
ve rn ieuw ing  van de v isserijv loot, waarvan de meeste reders hij nnze 
m aa tschapp ij aansloten. V oor 1980 vernoemen w ij a ldus de Z.43, Z.44, Z.47 
en de Z.92 voo r een to ta le  verzekerde waarde van 144 m iljoen o f een 
gem idde lde  waarde van 36 m iljoen  fr. Ook voor 1981 zet deze hernieuwde 
tendens zich  d o o r en op d it ogenb lik  zijn reeds opnieuw  4 nieuwe 
vaa rtu igen  aangesloten voo r een to ta le  verzekerde waarde van 164 m iljoen 
o f een gem idde ld  van 41 m iljoen  per vaartuig. Over deze vernieuw ingen 
hebben we het verder.

In e lk  geval kunnen we thans reeds stellen, dat het pessim isme van vele 
reders, a lso f de enorm e n ieuw bouw kosten een te gewaagd eksperim ent 
z ijn  gew orden om aan n ieuw bouw  te doen, doo r de resultaten worden 
tegengesproken  en de durvers en doorzetters n iet onaard ig u it de verf 
kom en. T rouw ens met verouderde wapens kan men nog m oe ilijk  ten 
s tr ijd e  gaan en d iegenen die w illen  overleven, zullen u ite inde lijk  toch de 
bes liss ing  m oeten nemen.

DE PREMIE-ONTVANGSTEN

A lhoew e l de naakte c ijfe rs  aantonen, dat het prem ie-inkom en het voorb ije  
ja a r is te rugge lopen  van 28.976.558 fr. naar 28.295.097 fr., hetzij een
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ve rm in d e ring  m et nagenoeg 680 duizend fr., moeten we d it toch 
re lative ren , ve rm its  de m aatschappij ze lf in de loop van het jaar 1980 
vaa rtu igen  van een g ro te  rederij u it de m aatschappij gesloten heeft, 
he tgeen n a tu u rlijk  in abso lu te  cijfers, de ontvangsten aan premies 
beïnvloedde, zonder dat d it ech ter noodzake lijk  een nadelige invloed op 
het resu ltaa t m oet hebben. Er z ijn  im mers steeds reders die menen hun 
e igen teko rtko m in ge n  doo r de gem eenschap te moeten doen betalen. 
O ndertussen kunnen w ij de Algem ene Vergadering nu reeds mededelen 
da t de n ieuw e vaartu igen, d ie in de loop  van vorig  jaar en d it jaar de 
m aa tschapp ij z ijn  kom en vervoegen, ons prem ie-inkom en, voor de eerste 
m aal in de gesch ieden is van Hulp in Nood, de kaap van de dertig  m iljoen 
hebben doen overschrijden . Tevens w ijzen w ij er op, dat deze nieuwe 
vaa rtu igen  een gezond ris iko  vertegenw oordigen, dat normaal gezien de 
jaa rresu lta ten  guns tig  m oet beïnvloeden, zo we n iet onverwacht door 
zware onge lukken  ge tro ffen  w orden.

H ie ronde r vo lgen de sta tis tiek  en de g ra fiek  van ons prem ie-inkom en over 
de pe riode  1967 to t 1980, in relatie met het aantal vaartuigen, het 
verzekerd en het herverzekerd kapitaal.

GRAFIEK VAN DE PREMIE-ONTVANGST 1967-1980
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Jaar Premies Ristournes Vaartuigen Verzekerd Herverzekerd
kapitaal kapitaal

1967 11.518.767 — 185 431.126.240 —
1968 13.722.415 — 178 478.760.000 —
1969 16.591.765 — 187 562.576.000 —
1970 19.173.287 — 178 626.845.140 577.182.040
1971 19.652.747 — 179 625.683.000 544.552.400
1972 19.224.297 — 171 631.664.060 579.197.160
1973 20.198.403 — 153 679.094.873 623.371.361
1974 22.156.120 — 165 763.665.880 698.548.736
1975 24.314.716 — 156 841.904.335 767.275.433
1976 24.918.064 — 144 832.065.095 759.856.146
1977 25.990.747 — 135 808.817.220 697.412.820
1978 27.332.730 — 127 836.715.320 748.675.040
1979 (24.062.545 +4.914.013) 136 881.655.800 811.574.200
1980 28.295.097 132 958.425.550 882.909.950

it kom t paradoksaal voor, dat we in 1980, niettegenstaande heel wat
m éér verzekerd kapitaal, in fe ite  680 duizend fr. m inder aan prem ie
on tvangsten  ontv ingen, tegenover het vorig  jaar. Dit kom t enerzijds omdat 
de n ieuw e vaartu igen slechts heel laat in het jaar 1980 onze m aatschappij 
kw am en vervoegen, zodat het e ffekt van deze bijzondere g ro te  aangroei 
aan verzekerd kapitaal dan ook maar gedeelte lijk  ons prem ie-inkom en 
beïnvloedde. A nderz ijds zal d it s lechts zijn  vol e ffekt in 1981 krijgen. De 
e ig e n lijke  oorzaak van een verm indering aan prem ie-ontvangsten tegen
ove r 1979 lig t, zoals we het h ierboven reeds mededeelden, in het u its lu iten  
van som m ige vaartu igen, einde 1979, w aardoor we dan ook het 
p rem ie -inkom en  hieraan verbonden zagen verm inderen, maar de schaden 
d o o r deze vaartu igen ingebracht, verhoudingsgew ijze  ook veel lager zullen 
liggen , daar de u itgeslo ten o f ontslagnem ende rederijen elk jaar meer 
kostten  dan zij betaalden.

De re lance van de n ieuw bouw , waarvan we in de loop van het jaar 1980 er 
reeds 4 m ochten noteren, met hoge verzekerde waarden, zal dus haar 
vo lle d ig  e ffekt k rijgen  in 1981, samen met de nieuwe vaartu igen die in de 
lo o p  van het jaar 1981 eveneens bij Hulp in Nood zullen verzekeren en 
w aarvan w ij e r op d it ogenb lik  reeds 4 aansloten, nam elijk de Z.84, 0.231, 
Z.53 en de Z.60. Z ij zu llen een nieuwe im puls geven aan ons 
p rem ie -inkom en , w aardoor we de 30 m iljoen een aardig stuk zullen 
ove rsch rijden .

O ok het verzekerd kapitaal dat in 1980 al ongeveer één m ilja rd  bedroeg, 
zal dank zij 144 m iljoen aan nieuwbouw, in 1981 deze grens overschrijden, 
n ie ttegenstaande het wegvallen van de verscheidene vaartuigen, die echter 
samen nog m aar de verzekerde waarde van één enkele nieuwbouw 
u itm aken. Ook het herverzekerd kapitaal, dat in 1980 toch reeds 81 m iljoen 
m eer bedraagt dan in 1979, zal in 1981 de kaap van het m iljard 
ove rsch rijden . D it kan alleen maar onze positie  op de herverzeke- 
rin gsm a rk t te Londen verstevigen.
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AANTAL VAARTUIGEN 
EN HUN VERZEKERDE WAARDE PER THUISHAVEN

H ie ronde r vo lgen de tabellen van de evo lu tie  der verzekerde vloot volgens 
het aanta l vaartu igen en de verzekerde waarden en het aandeel van de 
havens u itg e d ru k t in p rocen t van de to ta le  verzekerde waarde.

Jaar Getal Verzekerde Procent
waarde

1967 44

OOSTENDE

123.214.000
1968 44 126.920.000
1969 48 156.117.000

1970 53 232.049.200
1971 51 235.400.860

1972 47 184.384.930

1973 42 187.330.353
1974 40 176.804.020

1975 39 169.897.820 20,34

1976 39 203.664.220 24,48
1977 38 227.328.720 28,10

1978 42 291.142.420 34,79
1979 44 274.750.700 31,16

1980 36 184.698.600 19,27

1967 95

ZEEBRUGGE

243.285.240

1968 87 269.487.000
1969 92 301.418.000
1970 84 297.174.940
1971 88 296.743.360
1972 83 335.279.130

1973 75 362.199.870
1974 86 421.262.810

1975 82 481.127.895 57,60
1976 75 462.414.055 55,57
1977 69 414.023.380 51,20
1978 59 377.947.900 45,17

1979 64 426.636.600 48,39
1980 71 622.903.350 64,99
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NIEUWPOORT

1967 46 64.627.000
1968 47 82.353.000
1969 47 104.773.000
1970 41 97.621.000
1971 40 93.538.780
1972 41 111.744.180
1973 34 114.542.100
1974 37 150.576.500
1975 33 184.169.520 22,06
1976 30 165.986.820 19,95
1977 28 167.464.120 20,70
1978 26 167.625.000 20,04
1979 28 180.268.500 20,45
1980 25 150.823.600 15,74

W at ons in de tabellen  onm id d e llijk  opvalt, is de zeer gro te  teruggang van 
O ostende en N ieuw poort wat voora l het verzekerd kapitaal betreft en ook 
het aanta l vaartu igen. A ldus krijgen  we voor Oostende 8 vaartuigen m inder 
m et daa rb ij een da ling  aan verzekerd kapitaal van nagenoeg 90 m iljoen. In 
N ieuw poo rt w o rd t d it respektieve lijk  3 vaartuigen m inder met b ijna  30 
m iljoen  aan verzekerd kapitaal. V oor Oostende lig t d it in het verdw ijnen 
van de 0 .35 , 0 .81, 0 .82, 0.83, 0 .216, 0 .334 en in het overgaan van de 
0 .198  naar Zeebrugge. V oor N ieuw poort is het vooral het muteren van de 
N.40 en N.41 naar de haven van de Oostkust, waar z ij thans ingeschreven 
staan o n d e r Z.40 en Z.41. Verder doo r het wegvallen, e ind 1979, onder 
m eer van de N.761 en de N.705 die naar Oostende overgingen. H ierdoor 
ve rteg e n w o o rd ig t de thuishaven O ostende geen 20 % meer van de ganse 
v lo o t en N ieuw poort nog am per 15, 74 % !

Ind rukw ekkend  z ijn  daarentegen de aanw inst en u itb re id ing  van de 
Zeebrugse  v lo o t d ie van 426 m iljoen to t b ijna  623 m iljoen klom . Dit lig t 
n a tu u rlijk  in de eerste plaats aan de n ieuw bouw  voor een waarde van 144 
m iljoen  fr. voo r 4 nieuwe vaartu igen, en verder doo r het aantrekken van 
vaartu igen  m et een relatieve hoge verzekerde waarde, die voorheen 
O ostende o f N ieuw poort ais thu ishaven hadden. Voegen we daarb ij enkele 
andere vaartu igen  d ie  naar onze m aatschappij óverkwam en en de bijna 
200 m iljoen  aanw inst aan verzekerde waarde w ord t h ie rdoor begrijpe lijk . 
H ie rd oo r ve rtegenw oord ig t Zeebrugge, in verzekerd kapitaal u itgedrukt, 
p rak tisch  65 % van de to ta le  v loot. Deze c ijfe rs doen ,ons veronderstellen, 
da t de v isse rijtra d itie  veel meer en d ieper ingew orte ld  sch ijn t te Zeebrugge 
dan te O ostende en N ieuw poort, a lhoewel deze laatste haven a ltijd  meer 
een beperkende rol gespeeld heeft, wat de aard der visserij betreft en men 
z ich  daar m eer op de kustvisserij toelegt. Voor Oostende, die toch a ltijd  
een g ro te  haven was, is het w e rke lijk  een eerder sp ijtige  te loorgang van de 
v isse rijtra d itie , mede d oo r het verdw ijnen van de vroegere gro te  rederijen.
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B ijzon d e r w a t de n ieuw bouw  betre ft gaat de voornaamste, om bijna niet te 
zeggen de enige, s tuw krach t u it van Zeebrugge. Wat de vloot van Hulp in 
Nood be tre ft, kregen we in de loop van het jaar 1980, vier nieuwe 
eenheden aan onze v íoo t toegevoegd, allen met Zeebrugge ais thuishaven, 
te rw ijl de nu reeds b ij onze m aatschapppij ondergebrachte  eenheden in de 
loop  van 1981, op  u itzondering  van de 0.231, ook allen Zeebrugge ais 
thu ishaven  hebben. Het gaat h ier over de Z.84, Z.60 en de Z.53. Deze drie 
n ieuw e vaartu igen  m et Zeebrugge ais thuishaven, vertegenw oordigen bijna 
120 m iljo e n  fr. aan verzekerd kapitaal, te rw ijl Oostende met deze enkele 
tre ffe r 47 m iljoen  b ijw on. A lleen N ieuw poort b lijft h ie r voorlop ig  in de kou 
staan. •

De g ra fie k  m et de verzekerde waarden der drie  havens die h ieronder volgt, 
g ee ft een d u id e lijk  beeld van de v luch t die Zeebrugge nam en de 
te ruggang  van de beide andere havens.

De vo o ru itz ich te n  laten ons ech ter toe voo r Oostende een betere toekom st 
te  voorspe llen .

GRAFIEK DER VERZEKERDE KAPITALEN 
DER DRIE HAVENS IN MILJOENEN
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TABEL DER GEMIDDELDE VERZEKERDE WAARDEN

H ie ronde r vo lg t trad itiege trouw  de tabel der gem iddelde verzekerde waar
den per vaartu ig  over de ganse v loo t en per thuishaven. Hieraan ontlenen 
we enke le  gevo lg trekk ingen  met betrekking to t de s tijg ing  der verzekerde 
w aarden van de vaartu igen.

Aantal Verzekerde waarde Gemiddelde waarde 
1979 1980 1979 1980 1979 1980

O ostende 44 36 274.750.700 184.698.600 6.244.334 5.130.500
Z eebrugge 64 71 426.636.600 622.903.350 6.666.187 8.783.900
N ieuw poo rt 28 25 180.268.500 150.823.600 6.438.161 6.002.800

TOTAAL 136 132 881.655.800 958.425.550 6.482.763 7.260.800

Gezien de verschu iv ingen  onder de verschillende havens, alsmede de 
inv loed d ie  het w egvallen van enkele vaartu igen met relatie f hoge verze
kerde w aarde voo r de a fzonderlijke  havens kunnen hebben, kunnen we in 
fe ite  s lech ts  de m eest benaderende objektieve gevolgtrekkingen u it de 
c ijfe rs  de r to ta le  v lo o t trekken. D it toont, zoals d it in het verleden steeds 
het geval was, een voortdurende verhog ing van de gem iddelde verzekerde 
w aarde  d ie  z ich  na tuu rlijk  b ijzonder m oet manifesteren wanneer aan 
n ieuw bouw  gedaan w ordt, zoals d it het geval was in 1980. A ldus zien we 
da t de gem idde lde  verzekerde waarde van de vaartuigen, over de ganse 
v lo o t gezien, s tijg t van 6.482.763 fr. to t 7.260.800 fr., hetgeen een gevoelige 
ve rhog ing  betekent. Per haven gezien, zijn er gevoelige a fw ijk ingen met 
w a t kon ve rw ach t w orden, een verm indering van de gem iddelde verzeker
de w aarde voo r Oostende en N ieuwpoort, doo r het wegvallen van vaartu i
gen m et re la tie f hoge verzekeringswaarde, mede doo r het overgaan van 
enke le  vaartu igen van m eer dan 10 m iljoen verzekerde waarde naar de 
haven van Zeebrugge, d ie aldus tweemaal in de goede zin en rich ting  
b edach t w ord t. V oor 1981 verw achten we nogmaals een gevoelige verho
g in g  van de gem idde lde  verzekerde waarde door de nieuwe vaartuigen, die 
nu reeds onze m aatschappij vervoegd hebben en die het w e llich t ook in de 
toe kom st zu llen doen.

EVOLUTIE OUDERDOM VLOOT

Zoals we in de in le id ing  schreven, openen we h ie r een a fzonderlijk  hoo fd 
s tuk  over de evo lu tie  van de ouderdom  van de vloot. De statistiek en 
g ra fie k  d ie  we h ierna geven zu llen het du ide lijk  maken, hoe n iet alleen de 
v lo o t van H ulp  in Nood, m aar ook de ganse Belg ische visserijv loo t aan een 
noodzake lijke  en d ringende verjong ing toe is en b lijft. Om d it te verduide
lijke n  geven we eerst de c ijfe rs  van de verzekerde waarde van de vaartu i
gen van 0 to t 5 jaa r vanaf 1962 to t 1971 en het procentueel aandeel die 
deze c ijfe rs  vertegenw oord igen  ten aanzien van de c ijfe rs van de ganse 
v lo o t van H ulp in Nood en de c ijfe rs van tien jaar later, beginnende met 
deze van beg in  en einde 1980.
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VAARTUIGEN VAN O TOT 5 JAAR

Jaar Houten Stalen Totaal % der vloot

1962 12.000.000
1963 14.700.000
1964 13.800.000
1965 19.800.000
1966 16.300.000
1967 17.430.000
1968 15.000.000
1969 16.535.000
1970 10.200.000
1971 7.000.000

15.000.000 27.000.000
61.700.000 76.400.000

120.500.000 124.300.000
148.700.000 168.500.000
161.700.000 178.000.000
195.420.000 212.850.000
233.770.000 248.770.000
254.260.000 270.795.000
228.250.000 238.450.000
119.840.000 206.840.000
50.000.000 50.000.000

194.000.000 194.000.000

9
24
,31
43
46
49 
52
50 
38 
33

beg in  1980 6,13
20,25e inde  1980

In 1961 was de be langrijkhe id  van de jongste  categorie  vaartuigen, van 0 
to t 5 ja a r dus in een alarm erende toestand en bereikte nog geen 5 % van 
de verzekerde w aarde van de to ta le  v loot. De eerste s too t to t vernieuw ing 
w erd  toen  d o o r de Rederij de Vuurtoren gegeven, daarna ge le ide lijk  in 
g ro te r m ate gevo lgd  doo r andere rederijen zodat in 1962 het verzekerd 
kap itaal van de vaartu igen, behorende to t de categorie van 0 to t 5 jaar, to t 
9 % op k lo m  om  in 1963 reeds to t 24 % op te lopen en in 1968 zelfs to t 52 
%. V anaf d it jaa r g ing  het echter berg af, eerst via een overgangsjaar 1969, 
toen  nog a ltijd  50 % van het verzekerd kapitaal van de v loo t to t de 
ca tego rie  van 0 to t 5 jaar behoorde. Vanaf 1970 g ing  het echter du ide lijk  
naar beneden m et nog slechts 38 % en 33 % in 1971. Nadat we in onze 
v lo o t nog  te lkens tw ee nieuwe eenheden in 1971 en 1972 konden opteke
nen, nam e lijk  de N.506, N.705, Z.30 en Z.200, hetgeen echter onvoldoende 
w as om  de ste rkte  van de categorie  vaartuigen van 0 to t 5 jaar op peil te 
houden, kregen we in 1973 een lich te  verbetering met de nieuwe eenheden 
N.40, N.41, Z.14, Z.16 en Z.19 te rw ijl we in 1974 nog 'd rie  nieuwe eenheden 
konden noteren, nam elijk  de N.3, de 0.186 en de Z.27. Van dan af g ing het 
e ch te r a larm erend naar om laag en kregen we nog slechts de N.15 en Z.99 
in 1975 ais n ieuw e eenheden en in 1976 de 0.33. Vanaf 1976 kregen we 
ze lfs  geen enkel n ieuw e eenheid meer, noch b ij Hulp in Nood noch bij de 
B e lg ische  v lo o t in het algemeen. Het is dus aannem elijk dat begin 1980 het 
aandeel van het verzekerd kapitaal voor de categorie vaartuigen van 0 to t 5 
ja a r nog s lech ts 6,13 % uitm aakte van onze tota le vloot. Dank zij de 
n ieuw bouw  van 4 nieuwe vaartu igen, de Z.43, Z.44, Z.47 en de Z.92 voor 
een gezam en lijk  verzekerd kapitaal van 144 m iljoen fr., konden we eind 
1980 to ch  w eer het c ijfe r van 20,25 % ais verzekerd kapitaal van de 
ca tego rie  vaartu igen van 0 to t 5 jaar, ten overstaan van het totaal 
verzekerd kapitaal, optekenen. V oor 1981 noteren we nu reeds terug 4 
n ieuw e vaartu igen  voo r een gezam elijke waarde van 166 m iljoen fr. en 
m ogen we ons nog aan meer dan honderd m iljoen verhog ing verwachten. 
D it zal n a tu u rlijk  een nieuwe im puls geven en de veroudering van onze 
v lo o t re lativeren.

8



In e lk  geval bew ijzen de h ierb ijgaande sta tistiek en grafiek, bet dringend 
ka rakte r van de vern ieuw ing  en m odern isering van onze vloot. Daarom ook 
r ich ten  we to t de Belg ische regering, het provinciaal en zelfs het 
gem een te lijk  bestuur, een d ringende oproep om de n ieuw bouw  en de 
m odern ise ring  van onze v loo t doo r subsidies en kredietverleningen, verder 
te  s teunen. In F rankrijk  bedragen de toelagen voor nieuwe vaartuigen, 
toegekend  d oo r de regering, het departement, het arrondissement, de 
prem ie vo o r jonge  sch ippers en de prem ie van de FEOGA door de Franse 
rege rings ins tan ties  te Brussel ernstig  benaarstigd, samen 42 % ! Met 
d e rge lijke  toe lagen kom t het aandeel van de reder in de nieuwbouwkosten 
nog s lech ts op 58 %, wanneer h ij in de voorwaarden verkeert, hetgeen de 
m oge lijkheden  to t n ieuw bouw  ruim  verbreedt. Onze regering en b ijzonder
lijk  onze m in is teries van Verkeerswezen en Landbouw, hebben de 
n ieuw bouw  reeds veel gestim uleerd. We kunnen ze er slechts voor danken 
en hopen dat ze d it in het belang van ons land en de Belgische visserij, 
vo o rt zu llen  doen.

VAARTUIGEN VAN 0 - 5 JAAR : 
AANDEEL IN TOTAAL VERZEKERD KAPITAAL
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DE PARTIKULIERE AVERIJEN

Z on d e r van een u itlo p e r te  gewagen, werd het jaar 1980 toch gekonfron- 
teerd  m et b ijna  10 m iljoen reeds gedane en nog te voorziene uitgaven, 
hetgeen to ch  beduidend hoger lig t dan het voorgaand jaar, nam elijk b ijna 
2,370 m iljoen  fr. Het sp ijtig  ongeval met de 0.100 z it er voor iets tussen. 
Z onde r d it ongeval zouden de Eigen Schaden beneden deze van 1979 zijn 
geb leven. In e lk  geval lig t deze uitgave toch nog a ltijd  b ijna  drie  m iljoen 
lage r dan het u itgekeerde bedrag voor partiku lie re  uitgaven in het b ijzon
de r s lech t jaa r 1978, toen w ij gekonfron teerd  werden met een ganse reeks 
zeer zw are averijen, zowel rom p- ais m otorschaden. Gezien de u itkeringen 
voo r pa rtiku lie re  averijen beslissend doorwegen op het resultaat van de 
be trokken  boekjaren en dus ook op de m ogelijkheden voor een ristourne 
o f te ruggave, kunnen we de leden er niet genoeg op w ijzen, regelm atig to t 
een naz ich t van de m o to r over te  gaan. Een verw aarlozing hiervan, kan 
gem a kke lijk  aan le id ing  geven to t onverwachte zware schaden, waarvan, 
n ie ttegenstaande de tussenkom st van de verzekering, ook de reder het 
s la c h to ffe r w ord t, deels d oo r een eigen tussenkom st overeenkomende met 
de graad van de vetusteit, o f verbetering van oud to t nieuw, deels doo r het 
ve rp lic h t s tilliggen  van het vaartu ig. Door een regelm atig nazicht van de 
m o to r kunnen vele zware schaden vermeden w orden. Daarom is het 
onve ran tw oo rd , zoals we d it in een bepaald geval vanwege een reder 
ondervonden, die, m et een beschadigd tandw ie l van de vislier, toch in zee 
g ing  om da t h ij verscheidene dagen op een nieuw tandw ie l m oest wachten. 
Het r is iko  dat deze reder h ierm ede m oedw illig  op liep en dat een zware 
b reuk aan de m o to r had kunnen veroorzaken, is typerend voor de noncha
lance en het gebrek aan verantw oorde lijkhe idsgevoel waarmede de maat
schapp ij g e lu kk ig lijk  in beperkte mate, af te rekenen heeft. In dergelijke 
geva llen  is het abso luu t noodzake lijk  dat Hulp in Nood streng optreedt, 
o o k  al w o rd t d it n ie t in dank aanvaard en door de betrokken reders in een 
verkeerd  d a g lich t gesteld. M oest men h ier echter geen harde lijn  volgen, 
oo k  al is d it n ie t gem akke lijk  en ondankbaar voor de verantw oordelijken 
van de m aatschapp ij, dan zou de toekom st van onze koöperatieve kunnen 
in gevaar geb rach t worden en is het de gemeenschap der leden, d ie er 
vo o r boet. We rekenen h ie rb ij dan ook op begrip en vooral op medewer
k ing  van al onze leden. H ieronder vo lg t de statistiek van de uitgekeerde 
schaden per jaa r in func tie  van het verzekerd kapitaal en van het aantal 
vaartu igen .
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Jaar Schadebedrag Verzekerd kapitaal Aantal eenheden

1963 2.392.577 317.913.000 203
1964 2.971.579 398.310.600 223
1965 3.353.241 386.469.327 185
1966 2.272.961 398.304.620 187
1967 5.040.437 431.126.240 185
1968 4.430.391 478.760.000 178
1969 4.870.264 562.576.000 187
1970 5.561.980 626.845.140 178
1971 3.180.073 625.683.000 179
1972 9.612.168 631.644.060 171
1973 7.204.000 679.094.873 151
1974 8.868.492 763.665.880 165
1975 8.470.508 841.904.335 156
1976 11.038.224 832.065.095 144
1977 8.895.929 808.817.220 135
1978 12.804.983 836.715.320 127
1979 7.574.162 881.655.800 136
1980 9.941.584 958.425.550 132

TOTALE VERLIEZEN

Zoals we in de in le id ing  reeds mededeelden, was 1980 terug een jaar 
zonder to ta le  verliezen, w aardoor we drie  jaar na elkaar gespaard bleven 
van deze ram pen. Het is d u id e lijk  dat d it van u itzonderlijk  belang is voor 
onze onderhande lingspos itie  op de herverzekeringsm arkt te Londen, 
w a a rdoo r we de jongste  jaren onze zeer gunstige  herverzekeringprem ie- 
voet hebben kunnen behouden, n ie ttegenstaande deze anderzijds in terna
tionaa l gevoe lig  opgetrokken  werd ais gevolg van de vele scheepsrampen 
en zware verliezen doo r L loyds geleden. Inderdaad w o rd t de herverzeke- 
ringsp rem ie  voo r v issersvaartuigen n iet alleen bepaald doo r de verliezen, 
opgetreden  In deze zeer beperkte en enge kring, maar ook door de 
scheepsram pen overkom en in de handelsvaart en vooral b ij de tanksche
pen, waarvan we in de jongste  jaren meer dan eens opgeschrik t werden 
d o o r de n ieuw sberich ten . Het gaat h ier dan over m iljarden en het is 
b e g rijp e lijk  dat deze verliezen bepalend z ijn  voor de vaststelling van de 
m aritiem e herverzekeringsprem ievoeten, dus ook deze voor de visserij. Het 
is dan oo k  g ro te  verd ienste van Hulp in Nood, dat onze m aatschappij in 
g ro te  m ate, de herverzekering van onze v loo t heeft kunnen losmaken van 
de herverzekering  in het algemeen. Dit is slechts m ogelijk  gebleken na 
vele inspann ingen  en voortdurende onderhandelingen te Londen. Dit ware 
a b so lu u t on m o g e lijk  geweest hadden w ij onze argum enten n iet kunnen 
staven m et onze goede ram penstatistiek en reputatie  van gezond beheer. 
Het rege lm a tig  kon tak t dat we h ie rb ij trachten te onderhouden met onze 
herverzekeraars te Londen is dan ook u its lu itend  gerich t op het behouden 
van deze u ite rm ate  gunstige  regeling.
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A nde rz ijds  mag de gunstige  sta tis tiek ons toch  n iet verleiden, het te wagen 
zo n d e r herverzekering om dat de ris iko 's  d ie Hulp in Nood op vandaag te 
dragen heeft, te  on g e lijk  zijn . De nieuwe eenheden betekenen nu 
inderdaad een ris iko  van b ijna  v ijftig  m iljoen  en het ware voldoende, dat 
we één de rge lijke  eenheid zouden verliezen zonder herverzekerd te zijn, 
om  in financ ië le  m oe ilijkheden te geraken, of de prem ies te moeten 
verhogen, w a t in deze tijden  van zware kosten, te verm ijden is.

H erinneren  we h ie rb ij aan het to taal verlies van de 0.288 in 1974 voor een 
bedrag van 27,4 m iljoen, hetgeen ons zeker voor zware financië le  
p rob lem en  zou gesteld hebben, waren we toen n iet herverzekerd geweest. 
Een eventueel afzien van herverzekering ware dan ook slechts m ogelijk  in 
o ve rw eg ing  te nemen, moesten alle r is iko ’s b ij onze m aatschappij 
o ndergeb rach t, evenredig verdeeld zijn, zonder u itsch ie ters zoals d it nu 
het geval is m et de nieuwe eenheden, die een te zwaar ris iko daarstellen.

H ie ronde r vo lg t de g ra fiek  en de sta tis tiek van de to ta le  verliezen. De 
d o o rlo p e n d e  lijn  geeft de hoogte  aan van het bedrag dat we aan 
herverzekering  betaalden.

GRAFIEK DER TOTALE VERLIEZEN 
EN HERVERZEKERINGSPREMIE 1968 - 1980
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STATISTIEK DER TOTALE VERLIEZEN 
IN MILJOENEN

Jaar Totale verliezen Herverzekeringspremles

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

27,4
10,9

2

6,4
3.2
2.3 
6,2

6.4
7.6
7.8
7.6
7.8
7.9
7.3
7.5
8.3
8.9
8.9 
8,8
9.5

58,4 104,3

De s ta tis tie k  leert ons dat we in de laatste dertien jaar aan herverzeke- 
ringsp rem ie  104 m iljoen  fr. betaalden, te rw ijl ons iets meer dan 58 m iljoen 
fr. u itbe taa ld  werd. Op het eerste z ich t dus een argum ent om  te overwegen 
n ie t m eer te  herverzekeren, maar we hebben hierboven voldoende 
bewezen, dat w ij ons h iertoe zeker n iet mogen laten verleiden, zolang we 
g e kon fron tee rd  w orden m et te zware ris iko 's.

In 1980 werden e r ik  to taal 243 schadegevallen aangegeven voor 132 
varende eenheden. D it is, wat het aantal betreft, beduidend meer dan vorig 
jaar, w aarin  we s lechts 215 aangegeven schadegevallen telden met nog 4 
varende eenheden meer. G em iddeld betekent d it voor 1980 zowat 1,84 
schaden per eenheid, te rw ijl d it het voorgaand jaar s lechts 1,58 was. Alles 
hangt n a tu u rlijk  a f van de zwaarte van de schadegevallen, maar we hebben 
voo rheen reeds gezien, dat ook de u itgekeerde en nog u it te keren 
bedragen voor p a rtiku lie re  averijen beduidend hoger liggen voor 1980, nl. 
m et ongeveer 2,370 m iljoen. N iettegenstaande Oostende en N ieuwpoort 
p rak tisch  een zelfde aantal schadegevallen aangaven, s tijg t het gem idde l
de per varende eenheid toch beduidend voor deze twee havens om dat 
deze veroorzaakt w erd doo r m inder eenheden. In het b ijzonder voor 
O ostende, m et tw ee schadegevallen per eenheid, tegenover slechts 1,59

AANGEGEVEN SCHADEGEVALLEN 
OVER DE LAATSTE DRIE JAREN
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het voorgaand  jaar. V oor N ieuw poort w ord t d it 1,64 schadegeval tegenover 
1,50 vo rig  jaar. O ok te Zeebrugge krijgen we een gevoelige verhog ing wat 
het aanta l schadegevallen betreft, nam elijk  van 103 naar 130, maar gezien 
d it  nu verdee ld  w o rd t over 71 eenheden tegenover slechts 64 het 
voo rgaande  jaar, ve rhoog t het gem idde lde van de schadegevallen per 
eenhe id , s lech ts  van 1,61 to t 1,83. W at het to taal aan schadegevallen 
be tre ft, liggen w e dus te rug  ge lijk  aan het b ijzonder slecht jaar 1978 
zo n d e r noch tans het u itke ringsbedrag  te evenaren, waar w ij toch nog a ltijd  
m eer dan 3,3 m iljoen  onder blijven.

Aangegeven Aantal Gemiddeld
schaden vaartuigen aantal schaden

1978 1979 1980 1978 1979 1980 1978 1979 1980

O ostende 89 70 72 42 44 36 2,11 1,59 2
Zeebrugge  117 103 130 59 64 71 1,98 1,61 1,83
N ie u w p o o rt 36 42 41 26 28 25 1,38 1,50 1,64

242 215 243 127 136 132 1,91 1,58 1,84

D oor het ve rdw ijnen  van enkele gevaarlijke r is ico ’s , hopen we d it jaar 
inzake schaden een betere sta tis tiek  te kunnen naar voren brengen.

SCHEEPSKREDIETEN

In het jaa r 1980 w erd een bedrag van 6.250.000 fr. aan scheepskredieten 
u itg e re ik t, waarvan 2 m iljoen  voo r Oostende, en 4,25 m iljoen voor 
Zeebrugge. In 1980 werden er geen kredieten u itge re ik t noch gevraagd 
vo o r N ieuw poort.

In to taa l w erd  h ie rd o o r reeds, s inds het in voege treden in 1963 van het 
toekennen  van scheepskredieten reeds meer dan 74,5 m iljoen uitgere ikt. 
O nderverdee ld  per thu ishaven bekomen we aldus volgende sta tis tiek : 

O ostende : 30.625.000 fr.
Zeebrugge : 33.750.000 fr.
N ieuw poo rt : 10.135.000 fr.

74.510.000 fr.

Verleden jaa r hebben we in een u itvoerig  hoo fdstuk over de scheepskre
d ie ten, op  de verd ienste  van Hulp in Nood gewezen die, doo r het te r 
besch ikk in g  ste llen van derge lijke  enorm e bedragen, een kolossale 
fin a n c ië le  inspann ing  geleverd heeft en er op gewezen dat gerust 
ve rk laa rd  mag w orden, dat de m odern isering  van de Belgische vloot, voor 
een g ro te r deel, dan de meesten h ier onder ons geneigd zijn aan te 
nem en, aan H ulp  in Nood te danken is. Ook vandaag nog houden w ij er 
aan, h ie r op te w ijzen.
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H ie ronder geven w ij de gra fiek weer met het to taal u itgekeerd bedrag in 
m iljoenen , s inds de inste lling  van het scheepskrediet met h ierb ij de 
evo lu tie  van de toegekende bedragen per thuishaven.

SCHEEPSKREDIETEN IN MILJOENEN

Totaal
60

55

45

0 Zeebrugge 
O ostende^ 30

25

20

Nieuwpoort

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

UITBATINGSREKENING

De u itba tingsreken ing  1980 s lu it met een w instsa ldo van 4.483.279 fr. In 
abso lu te  c ijfe rs  is d it een verhog ing met meer dan 1,3 m iljoen tegenover 
1979, m aar in w e rke lijkhe id  was het batig overschot in 1979 b ijna  8 m iljoen 
fr. om da t we toen 4,9 m iljoen in ons passief boekten ais een ris tourne aan 
onze leden vóó r balans. In het debet van de u itbatingsreken ing noteren we 
voora l een verhog ing  van de herverzekeringsprem ie met b ijna 700 duizend 
fr., hetgeen het gevolg is van een g ro te r herverzekerd kapitaal, dat einde 
1980 b ijna  883 m iljoen  bedroeg tegenover 811 m iljoen het voorgaand jaar. 
O ok de rechtstreekse tussenkom st ten voordele van de reders, waaronder 
w ij a is hoo fdposten  de aankoop van vlotten en de integra le betaling van de 
bescherm kled ij verm elden, liep met 150 duizend fr. op ten overstaan van 
1979. Het is ech te r voo rnam e lijk  aan een beduidend g ro te r uitgave voor 
p a rtiku lie re  schaden en wel m et b ijna  2,4 m iljoen fr., te w ijten , dat het 
w ins tsa ldo  voo r 1980 n iet nog gunstige r is uitgevallen. De algemene 
onkosten  liepen op met 170 duizend fr., hetgeen nog a ltijd  ais binnen de 
perken te  beschouw en is.
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W at de inkom sten  betreft, noteren we een m eerontvangst aan prem ies van
4.230.000 fr. N ochtans herhalen w ij, dat de prem ie-ontvangsten 1979 
voo ra f vóó r boeking  in d it ze lfde jaar 1979, reeds verm inderd werden met 
4,9 m iljoen  fr., zodat we in 1980 n iet een m eerinkom en aan premie 
boekten , m aar in fe ite  een m in-inkom en van b ijna 700 duizend fr. Aan 
in te resten  boekten we in 1980 ongeveer 115 duizend fr. meer en aan 
in te resten  op het verlenen van scheepskredieten 170 duizend fr. in meer. 
D it laatste is een rechtstreeks gevolg van het feit, dat onze nieuwe 
scheepskred ie ten  nu u itgegeven worden tegen 5 %, te rw ijl d it voorheen 4 
%, 3 %, 2 %, en zelfs 1,5 % is geweest. Wat onze post w inst op gronden 
be tre ft, boekten we h ie r één m iljoen en v ijftig  duizend frank m inder aan 
inkom sten , dan het voorgaand jaar. De inkom sten op verkoop gronden, zal 
b innen  a fz ienbare tijd  zelfs vo lled ig  ophouden gezien er nog slechts één 
enke l percee l te verkopen valt en het aankopen van gronden, n iet meer 
vo o rd e lig  kan genoem d w orden, gezien de staatsbelastingen het nog 
w e in ig  in te ressant maken.

BALANS

In het A k tie f is het onroerend goed te ruggelopen met 380 duizend fr. ais 
gevo lg  van de verkoop van een paar percelen grond. De post M ob ila ir & 
G e tu ig  verhoogde  m et 53 duizend fr. Gezien de hogere afschrijv ingen, 
ve rm inde rde  de fiska le  waarde van deze post tenslo tte  toch met 131 
du izend  fr. Het besch ikbaar op banken, postcheck en kas bedroeg einde 
1980 ie ts m eer dan één m iljoen  793.000 fr. tegenover zes m iljoen 434.000 
fr. in 1979. Om gekeerd krijgen we einde 1980 meer dan 4 m iljoen 230 
du izend  fr. m eer verw ezenlijkbaar dan het voorgaand jaar, zodat beide 
posten  samen, nagenoeg hetzelfde resultaat geven.

In het Passief noteren we een substantië le  verhog ing van het Provisiefonds 
m et nagenoeg 3 m iljoen  540 duizend fr. D it Fonds, dat we ook wel het 
Fonds voo r Zware Rampen noemen, vorm t samen m et de w ette lijke  en 
fiska le  reserve, de financ ië le  sterkte  en w aarborg van onze m aatschappij. 
Het V oo rbehoud ings fonds , z ijnde  de schu ld  van de m aatschappij tegeno
ver haar leden, is te rugge lopen m et 830 duizend fr. D it betekent in de loop 
van het ja a r 1980 u itke ringen  voo r een derge lijk  bedrag aan uitscheidende 
leden. De Post R istournes in het Passief van de Balans is teruggelopen 
tegenove r het voorgaand jaar van vier m iljoen  914 duizend fr. to t 2 m iljoen 
196 du izend  fr. D it betekent, dat w ij in de loop van 1980 voor 2 m iljoen 718 
d u izend  fr. aan ris tou rnes u itkeerden, via het in verm indering brengen van 
de respektieve lijke  ind iv idue le  bedragen van de prem ieschuld van het 
v ie rde  kw artaa l. U itsche idende reders kregen zelfs de vo lled ige  ristourne 
u itgekeerd . Het nog resterend saldo, gezam elijk voor een bedrag van 2 
m iljoen  196 du izend  fr., zal in de loop van 1981 uitgekeerd worden.

De schu ld  van de m aatschapp ij tegenover derden is voo r 1980 iets meer 
dan 6 m iljoen  171 du izend fr., te rw ijl d it in de Balans van het vorige jaar 8 
m iljoen  33 du izend fr. bedroeg.

Het w in s tsa ld o  van het jaar 1980 van 4.483.279 fr., w o rd t te r besch ikking 
geste ld  van de A lgem ene Vergadering na de s ta tu ta ire  a ftrek van 25 %, die 
aan het P rovis ie fonds voor Zware Rampen d ien t gestort. Het overschot, na 
a ftre k  van de 25 % laat aan de m aatschappij toe eveneens in de loop van 
d it  jaa r 12 % aan ris tou rnes u it te keren, waarvoor we de goedkeuring van 
de A lgem ene V ergadering vragen.
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BALANS

AKTIEF
A. Besteed

1) onroe rend
—  gebouw en 3.006.308
—  grond  171.750 3.178.058

2) M ob. & G etu ig 1.483.370
A m ortisa ties  —  923.043 560.327

3) W aarborgen

B. Beschikbaar
1) banken
2) postreken ing
3) kas

C. Verwezenlijkbaar
1) d iverse len ingen 

& scheepskred.
2) deb iteuren
3) te  innen prem ies

5.000 3.743.385

1.642.203 
38.082

112.998 1.793.283

37.960.186 
942.028 

1.022.666 39.924.880

45.461.548

PASSIEF
A. Tegenover haarzelf

1) p rov is ie fonds 24.323.799
2) reserves

a) w e tte lijke  41.411
b) fiska le  369.476 410.887 24.734.686

B. Tegenover de leden
1) kap itaalaandelen
2) voo rbehoud ingsf.
3) ris tou rnes

C. Tegenover derden
1) checks in om loop
2) lopende averijen
3) k red iteuren
4) voo ru itgeb . prem.
5) voo ru itgeb . taks
6) C hand le r prem ies

D. W inst

89.595
7.786.500
2.196.139 10.072.234

8.990
2.978.018

802.636
2.255.903

45.118
80.684 6.171.349

40.978.269
4.483.279

45.461.548
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BESLUIT 1980

We hebben v roeger nog geschreven dat, ais we een jaarverslag opmaken, 
d it  zeker n ie t is om  onze leden m ededeling te geven van cijfers, tabellen 
en sta tis tieken , m aar in de eerste plaats om u it deze c ijfe rs en tabellen de 
nod ige  beslu iten  te trekken. In d it jaarverslag hebben we met inz ich t een 
a fzo nd e rlijke  rub riek  geopend over de evo lu tie  van de ouderdom  van onze 
v lo o t en h ie ru it kunnen we het beslu it trekken van een alarm erende 
ve roude ring . Inderdaad vanaf 1976 to t 1980 te lde de Belg ische visserijv loot 
geen enke le  n ieuw e aanw inst, te rw ijl b ij ons het aandeel in het verzekerd 
kap itaa l van vaartu igen d ie  to t de kategorie van 0 to t 5 jaar behoren, begin 
1980 nog s lechts 6,13 % was, aandeel dat in 1981, naar nui zou 
toege g ro e id  z ijn , hadden we in de loop van d itze lfde jaar 1980 geen 
n ieuw e eenheden kunnen aanslu iten. We geven d it dan ook te r overweging 
aan onze  leden, w an t van de m odern isering en vern ieuw ing hangt niet 
a lleen g ro te lijk s  het w e lz ijn  van uw m aatschappij af, maar ook de 
voo rde len  w e lke  g ij b ij uw coöperatieve verzekering hebt. De beste reder 
en de beste sch ip p e r z ijn  tens lo tte  onbetekenend wanneer h ij z ich niet 
o m rin g d  weet d o o r n ieuw  m ateriaal en aangepaste apparatuur. Elk jaar 
ve rb reed t de k lo o f d ie  de oude vaartu igen van de nieuwe sche id t en w ordt 
de u itb a tin g  m oe ilijke r en m arg ina ler. We weten allen dat men echter nog 
m o e ilijk  de zware financ ië le  lasten van n ieuw bouw  dragen kan, maar stil 
b lijven , is verliezen en w o rd t tens lo tte  verdw ijnen. Hulp in Nood trach t in 
de m ate van het m oge lijke  de financ ië le  last van de n ieuw bouw  drage lijke r 
te  m aken, en voo r d it jaar werden reeds ach t m iljoen kredieten toegekend, 
c ijfe r  da t zeker to t tien  en w e llich t to t tw aa lf m iljoen zal op lopen. Ook wat 
de te ruggaven betre ft, doe t Hulp in Nood een u itzonderlijke  inspanning. 
Inderdaad, nadat verleden jaar 20 % aan ristournes toegekend werd, 
w a a rd o o r bv. voo r nieuwe schepen de prem ie zich tenslo tte  herle id t van 
2 % to t 1,60 %, w o rd t ook d it jaar 12 % uitgekeerd dat nog d itze lfde jaar 
zal te rugbe taa ld  w orden . W ij z ijn  tenslo tte  een k o o p e ra tiv e  en de
eendrach tige  sam enw erking van U allen, kom t u ite inde lijk  U zelf ten 
goede. Nu m oet de konku rren tie  ons enigszins volgen, maar we mogen er 
n ie t aan denken w at het w orden  zou, indien Hulp in Nood o f de
zuste rm aa tschapp ijen  SCAP o f Hand in Hand Zeebrugge zouden verdw ij
nen. We v inden het dan ook, op zekere m anier jammer, dat we omzeggens 
e lk  ja a r op de abso lu te  noodzake lijkhe id  van het bestaan van uw
koöpera tieven  voo r de v isserij moeten w ijzen, om dat men soms al te 
gene igd  is voo r een toeva llig  en tijd e lijk  klein voordeel, o f om dat men zijn 
z in  n ie t k r ijg t, de eigen coöperatieve te vergeten. Integendeel, w ij rekenen 
e r op dat U ook dan nog het b lijvend en prim ord iaal belang van uw eigen 
coöpera tieve  ins te llingen  zu lt inzien en verdedigen. De ouderen hebben 
H u lp  in Nood ges tich t en samen sterk gemaakt. D it is hun g ro te  verdienste 
samen m et deze van Uw beheerraad.

D aarom  z ijn  w ij ook overtu igd, dat U verder in die geest zu lt b lijven werken 
en streven. Verleden jaar werd b ijna  drie  m iljoen uitgekeerd van de
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ris tou rnes  van 1979 door een toegelaten a ftrek op de prem iebetaling van 
het 4de kwartaal. D it jaar zal n iet alleen het saldo van 79 terugbetaald 
w orden , m aar eveneens de meer dan 3 m iljoen teruggave van 1980.

D u id e lijke r bew ijs  van het g roo t belang van onze coöperatieve verzekering 
kunnen w ij gew is n iet leveren.

O ok d it jaa r gaat onze dank naar de M aritiem e Diensten en de Overheden, 
O ostende Radio, de W aterschoutsam bten van Oostende, Zeebrugge en 
N ieuw poort, het R ijkssta tion voor de Zeevisserij, de Loods- en Red
d ingsd iensten  w aarop w ij e lk jaar beroep dienen te doen, zoals op de 
am btenaren  van onze m in isteries van Verkeerswezen en Landbouw. Onze 
dank gaat ook te lkens weer naar onze agenten, experten en beheerders en 
com m issarissen en naar onze rechtskund ige raadgever Meester Heymans, 
d ie  sam en de m acht en het doorzettingsverm ogen van Hulp in Nood 
vertegenw oord igen .

D it jaarvers lag  is het 41e jaar w elke w ij be lichten sedert ons van wal 
s teken vlak vóó r de oorlog . W elke storm en er ook al tegen gebeukt 
hebben, H ulp in Nood is b lijven rechtstaan en worden w ij In de m aritiem e 
verzekeringsw ere ld  van vissersvaartuigen aangezien ais de meest soliede 
en be trouw bare  coöperatieve vissersvaartu igenverzekering van Europa, 
w aar velen werden opgerich t, maar w ein igen z ijn  overgebleven.

Er is een tijd  geweest van het overschakelen van de w inst naar het fonds 
vo o r zw are ram pen en het voorbehoud ingsfonds der leden. Aanvankelijk 
kon het voo rbehoud ingsfonds slechts u itbetaald worden, wanneer men het 
b e d rijf stopte. Later werd d it herle id to t v ijf jaar en, na zes jaar verzekerd 
te z ijn , kreeg men het voorbehoud ingsfonds van het eerste jaar uitbetaald.

O ndertussen z ijn  de toestanden geëvolueerd en heeft uw m aatschappij een 
s te rke  reserve opgebouw d met de w insten op aangekochte gronden.

Op de herverzekeringsm arkt te Londen hebben w ij de zware r is iko ’s 
herverzekerd en hebben we te doen met befaamde en ernstige herverzeke- 
raars d ie  steeds ko rrek t en begrijpend zijn geweest in al onze voorstellen.

De t ijd  is nu aangebroken, gezien onze zware ris iko 's  gedekt zijn  en w ij 
over een sterke herverzekering en reserve beschikken, elk jaar de 
ove rscho tten  der prem ies terug te betalen met dien verstande, dat w ie 
deze on tvang t de ve rp lich ting  aangaat de coöperatieve voor een jaar 
ve rde r tro u w  te b lijven, aldus b ijd ragend to t het stevig verder bestaan van 
H u lp  in Nood.

Het Is m et deze gedachten en overtu igd van het noodzake lijk  bestaan van 
H ulp in Nood, dat w ij d it 41e jaarverslag slu iten, hopend U volgend jaar 
m instens even goede resulta ten te kunnen voorleggen.
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BESLUIT 1980

We hebben v roeger nog geschreven dat, ais we een jaarverslag opmaken, 
d it  zeker n ie t is om  onze leden m ededeling te geven van cijfers, tabellen 
en sta tis tieken , m aar in de eerste plaats om u it deze c ijfe rs en tabellen de 
nod ige  beslu iten  te trekken. In d it jaarverslag hebben we met inz ich t een 
a fzo nd e rlijke  rub riek  geopend over de evo lu tie  van de ouderdom  van onze 
v lo o t en h ie ru it kunnen we het beslu it trekken van een alarm erende 
ve roude ring . Inderdaad vanaf 1976 to t 1980 te lde de Belg ische visserijv loot 
geen enke le  n ieuw e aanw inst, te rw ijl b ij ons het aandeel in het verzekerd 
kap itaa l van vaartu igen d ie  to t de kategorie van 0 to t 5 jaar behoren, begin 
1980 nog s lech ts  6,13 % was, aandeel dat in 1981, naar nui zou 
toege g ro e id  z ijn , hadden we in de loop van d itze lfde  jaar 1980 geen 
n ieuw e eenheden kunnen aanslu iten. We geven d it dan ook te r overweging 
aan onze  leden, w an t van de m odern isering en vern ieuw ing hangt niet 
a lleen g ro te lijk s  het w e lz ijn  van uw m aatschappij af, maar ook de 
voo rde len  w e lke  g ij b ij uw  coöperatieve verzekering hebt. De beste reder 
en de beste sch ippe r z ijn  tens lo tte  onbetekenend wanneer h ij z ich niet 
o m rin g d  weet d o o r n ieuw  m ateriaal en aangepaste apparatuur. Elk jaar 
ve rb reed t de k lo o f d ie  de oude vaartu igen van de nieuwe sche id t en w ordt 
de u itb a tin g  m oe ilijke r en m arginaler. We weten allen dat men echter nog 
m o e ilijk  de zware financ ië le  lasten van n ieuw bouw  dragen kan, maar stil 
b lijven , is verliezen en w o rd t tenslo tte  verdw ijnen. Hulp in Nood trach t in 
de m ate van het m oge lijke  de financ ië le  last van de n ieuw bouw  drage lijker 
te  m aken, en vo o r d it jaar werden reeds acht m iljoen kredieten toegekend, 
c ijfe r  dat zeker to t tien  en w e llich t to t tw aa lf m iljoen zal op lopen. Ook wat 
de te ruggaven betre ft, doe t Hulp in Nood een u itzonderlijke  Inspanning. 
Inderdaad, nadat verleden jaar 20 % aan ristournes toegekend werd, 
w a a rd o o r bv. vo o r nieuwe schepen de prem ie z ich tenslo tte  herle id t van 
2 % to t 1,60 %, w o rd t ook d it jaar 12 % uitgekeerd dat nog d itze lfde jaar 
zal te rugbe taa ld  w orden . W ij zijn  tenslo tte  een koöperatieve en de 
eendrach tige  sam enw erking van U allen, kom t u ite inde lijk  U zelf ten 
goede. Nu m oet de konkurren tie  ons enigszins volgen, maar we mogen er 
n ie t aan denken wat het worden zou, indien Hulp in Nood o f de 
zuste rm aa tschapp ijen  SCAP o f Hand in Hand Zeebrugge zouden verdw ij
nen. We v inden het dan ook, op zekere m anier jam mer, dat we omzeggens 
e lk  jaa r op de abso lu te  noodzake lijkhe id  van het bestaan van uw 
koöpera tieven  voo r de v isserij moeten w ijzen, om dat men soms al te 
gene igd  is vo o r een toeva llig  en tijd e lijk  kle in voordeel, o f om dat men zijn 
z in  n ie t k r ijg t, de eigen coöperatieve te  vergeten. Integendeel, w ij rekenen 
e r op  da t U oo k  dan nog het b lijvend  en prim ord iaal belang van uw eigen 
coöpera tieve  inste llingen  zu lt inzien en verdedigen. De ouderen hebben 
H u lp  in Nood ges tich t en samen sterk gemaakt. Dit is hun g ro te  verdienste 
samen m et deze van Uw beheerraad.

D aarom  z ijn  w ij o o k  overtu igd, dat U verder in die geest zu lt b lijven werken 
en streven. Verleden jaar werd b ijna  drie  m iljoen uitgekeerd van de
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ris tou rnes  van 1979 door een toegelaten a ftrek op de prem iebetaling van 
het 4de kwartaal. D it jaar zal n iet alleen het saldo van 79 terugbetaald 
w orden , m aar eveneens de meer dan 3 m iljoen teruggave van 1980.

D u id e lijke r bew ijs  van het g roo t belang van onze coöperatieve verzekering 
kunnen w ij gew is n ie t leveren.

O ok d it jaar gaat onze dank naar de M aritiem e Diensten en de Overheden, 
O ostende Radio, de W aterschoutsam bten van Oostende, Zeebrugge en 
N ieuw poort, het R ijkssta tion voo r de Zeevisserij, de Loods- en Red
d ingsd iens ten  w aarop w ij elk jaar beroep dienen te doen, zoals op de 
am btenaren  van onze m in isteries van Verkeerswezen en Landbouw. Onze 
dank gaat ook te lkens weer naar onze agenten, experten en beheerders en 
com m issarissen en naar onze rechtskundige raadgever Meester Heymans, 
d ie  sam en de m acht en het doorzettingsverm ogen van Hulp in Nood 
vertegenw oord igen .

D it jaarverslag is het 41e jaar welke w ij be lichten sedert ons van wal 
s teken v lak vóó r de oorlog. W elke storm en er ook al tegen gebeukt 
hebben, H u lp  in Nood is b lijven rechtstaan en worden w ij in de m aritiem e 
verzekeringsw ere ld  van vissersvaartuigen aangezien ais de meest soliede 
en be trouw bare  coöperatieve vissersvaartuigenverzekering van Europa, 
w aar velen werden opgerich t, maar w ein igen zijn  overgebleven.

Er is een tijd  geweest van het overschakelen van de w inst naar het fonds 
vo o r zw are rampen en het voorbehoud ingsfonds der leden. Aanvankelijk 
kon het voo rbehoud ingsfonds slechts u itbetaald w orden, wanneer men het 
b e d rijf s topte. Later werd d it herle id  to t v ijf jaar en, na zes jaar verzekerd 
te  z ijn , kreeg men het voorbehoud ingsfonds van het eerste jaar u itbetaald.

O ndertussen zijn  de toestanden geëvolueerd en heeft uw m aatschappij een 
s te rke  reserve opgebouw d met de w insten op aangekochte gronden.

Op de herverzekeringsm arkt te Londen hebben w ij de zware r is iko ’s 
herverzekerd en hebben we te doen met befaamde en ernstige herverzeke- 
raars d ie  steeds ko rrek t en begrijpend zijn geweest in al onze voorstellen.

De t ijd  is nu aangebroken, gezien onze zware r is iko ’s gedekt zijn  en w ij 
over een sterke herverzekering en reserve beschikken, elk jaar de 
ove rscho tten  der prem ies terug te betalen met dien verstande, dat w ie 
deze on tvang t de ve rp lich ting  aangaat de coöperatieve voor een jaar 
ve rde r tro u w  te b lijven, aldus b ijd ragend to t het stevig verder bestaan van 
H u lp  in Nood.

Het is m et deze gedachten en overtu igd van het noodzake lijk  bestaan van 
H u lp  in  Nood, dat w ij d it 41e jaarverslag slu iten, hopend U volgend jaar 
m instens even goede resultaten te kunnen voorleggen.

19



VERSLAG VAN DE RAAD VAN KOMMISSARISSEN

O vereenkom stig  de w e tte lijke  en sta tu ta ire  bepalingen z ijn  w ij, ondergete
kenden, kom m issarissen van de O nderlinge  Verzekeringsm aatschappij 
vo o r V issersvaartu igen Hulp in Nood, H endrik Baelskaai 27 te Oostende, 
b ijeen gekom en om  de rekeningen van voornoem de m aatschappij na te 
gaan m et het oog op het onderzoek van de op 31 decem ber 1980 
a fges lo ten  balans en resultaatrekening, s lu itend  met een batig saldo van
4.483.279 fr.

W ij hebben het g roo tboek, vertegenw oord igd  door de steekkaarten met de 
a lgem ene balans de r rekeningen vergeleken en hebben de volled ige 
overeenstem m ing  der c ijfe rs  en de ju is the id  van al de activa- en 
passivaposten vastgesteld.

Het inven ta ris  - ba lansboek hebben w ij met de activa- en passivaposten 
g e ko n tro le e rd  en per steekproeven de activawaarden van de m aatschappij 
nagezien. W ij hebben niets af te  w ijzen van de door de Raad van Beheer 
voo rge legde  balans m et de resultaatrekening die w ij dan ook aan de 
a lgem ene vergadering  der leden voorste llen goed te keuren.

Oostende, 29 mei 1981.

De komm issarissen :
A. M ob o u ck  R. Dutrieue R. C attoor
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