Verslag Algemene Vergadering 2017

De vergadering werd gehouden op woensdag 12 april 2017 in de Oranjebar van de
Oranjekazerne te Schaarsbergen, waar gastvrijheid werd genoten bij 11 Luchtmobiele
Brigade (AASLT) ‘7 December’. Inclusief het hoofdbestuur waren er 33 leden aanwezig,
waarvan vier vergezeld door hun echtgenote en één door een introducé.
De deelnemers werden vanaf 09.30 uur ontvangen met koffie/thee en cake.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.10 uur en heet de aanwezigen welkom, met een
speciaal woord voor de meegekomen echtgenotes en voor de ereleden C.H.C. Janssen en
P.R. Klop.
Bericht van verhindering werd ontvangen van alle leden van de Algemene Raad en van 11
leden.
Er zijn geen Ingekomen stukken.
Op verzoek van de voorzitter belicht professor dr. J.L.N. Roodenburg de stand van zaken
rond de bijzondere leerstoel van de vereniging, nu “onze” Jan Hoffenaar bij de Universiteit
Utrecht een vaste aanstelling heeft gekregen. Hij wijst erop dat de militaire historie op dit
moment bij de universiteiten van Utrecht, Leiden en Amsterdam genoegzaam is afgedekt
zodat het hoofdbestuur doende is zich te oriënteren op de mogelijkheden van het vestigen
van een bijzondere leerstoel elders, wellicht met een andere leeropdracht. Een dergelijk
hoogleraarschap leidt immers ook tot andere activiteiten die bijdragen aan het realiseren
van de doelstellingen van onze vereniging. Een belangrijke speler in dit verband is het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het hoofdbestuur streeft ernaar om met de
opvolger van de binnenkort afscheid nemende directeur te komen tot vergelijkbare
afspraken als bestaan met de huidige. Omdat het gaat om personen en belangen van
delicate aard vraagt professor Roodenburg begrip voor het feit, dat vooralsnog geen
verdere concrete informatie ter zake kan worden verstrekt.

Verslagen
Het verslag van de Algemene Vergadering 2016 en het secretarieel Jaarverslag 2016
geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en worden ongewijzigd goedgekeurd.
Financiële zaken
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatierekening 2016.
Dankzij de nagekomen betalingen voor het – mede door onze vereniging georganiseerde –
afsluitende symposium van de viering van het 200-jarig bestaan van de KL (502a) kan het
boekjaar worden afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim € 2.500 (begroot
was: € 0)! De niet begrote post “Drukkosten ARMEX” (504) laat zich verklaren door het feit
dat het laatste nummer van de jaargang 2015 pas werd betaald in 2016. Voor het overige
bleef ARMEX keurig binnen de begroting.
Vervolgens komt te balans per ultimo 2016 aan de orde.
De penningmeester wijst erop, dat het hem ondanks de lage rentestand wenselijk had
geleken zoveel mogelijk geld van de betaalrekeningen over te brengen naar de
spaarrekeningen. De post “Openstaande vorderingen” (5.2) bij de AKTIVA betreft
achterstallige contributie; deze kon inmiddels grotendeels alsnog worden geïnd.
Desgevraagd geeft hij aan met de post “Giften nieuwe verenigingsjaar” (8.3) vooral
adverteerders op de verenigingswebsite op het oog te hebben gehad. Bij de PASSIVA blijkt
het eigen vermogen van de vereniging in 2016 iets te zijn toegenomen. In antwoord op een
vraag uit de zaal antwoordt de penningmeester dat niet is voorzien in enige
bestedingsreserve”.
Bij afwezigheid van de heer E. Jaspers leest de heer R. Kloosterman het door beiden
ondertekende proces-verbaal van de kascontrolecommissie voor, waarin verslag wordt
gedaan van het onderzoek ten huize van onze ledenadministrateur de heer P.R. Klop op
30 maart 2016. Conform het advies van de kascontrolecommissie verleent de vergadering
onder het complimenteren van de penningmeester het hoofdbestuur bij acclamatie
decharge voor het in 2016 gevoerde financiële beleid.
De voorzitter spreekt een woord van dank uit jegens de leden van de
kascontrolecommissie. Beide heren werden bereid gevonden hun controlerende
werkzaamheden te continueren voor het volgende jaar en worden op voorstel van het
hoofdbestuur bij acclamatie herbenoemd als lid van de kascontrolecommissie voor 2017.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting voor 2017.
De inkomsten konden iets hoger worden begroot dan vorig jaar vanwege een recent
ontvangen legaat van € 1.000 en te verwachten advertentie-opbrengsten. Bij de uitgaven is
de post “Opmaakkosten” (505) opgevoerd, omdat de opmaak met het voor de digitale
ARMEX gekozen softwarepakket (Editoo ®) dermate arbeidsintensief bleek dat daarvoor

een tweede persoon moest worden aangetrokken; deze wenst echter voor zijn inzet te
worden betaald.
Op een vraag vanuit de zaal waarom door leden niet op de verenigingssite kan worden
ingelogd (zoals bijvoorbeeld op die van “Onze Luchtmacht” wel mogelijk is) antwoordt de
penningmeester dat er bewust voor gekozen is om het besloten gedeelte van de website
vooralsnog niet te activeren. Dit om het gedachtegoed van de vereniging en de door haar
uitgedragen doelstellingen voor een ieder zo gemakkelijk mogelijk vrij toegankelijk te
maken en zo breed mogelijk te verspreiden. De vergadering dringt erop aan om, zolang het
besloten gedeelte tòch niet gebruikt wordt, deze optie van de website te verwijderen. De
penningmeester zegt toe daar zorg voor te zullen dragen.
Hierna gaat de vergadering bij acclamatie akkoord met de gepresenteerde begroting voor
2017.
Personele zaken
De voorzitter wijst erop, dat het om iemand met de aangewezen statuur bereid te vinden
het voorzitterschap van onze vereniging op zich te nemen een vereiste is dat geen twijfels
meer bestaan over haar levensvatbaarheid. Het begrip “levensvatbaarheid” dient daarbij
niet uitsluitend in financiële zin te worden verstaan. De effecten van het niet langer
uitgeven van een op papier gedrukte ARMEX zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het
hoofdbestuur stelt daarom voor om het mandaat van de voorzitter met nogmaals één jaar
te verlengen. De vergadering gaat bij acclamatie met dit voorstel akkoord.
Als plaatsvervangend voorzitter (vacature mevrouw B. Hamstra) wordt voorgedragen de
heer M.M.W. Kasteleijn, die zich eerder al verdienstelijk maakte als regiovertegenwoordiger voor Noord- en Zuid-Holland en tevens oud-bestuurslid en erelid is van
onze zustervereniging “Onze Luchtmacht’.
Na het vertrek vorig jaar van de overste Biny Hamstra en van de adjudant Henk van Loon
maakte geen enkele actief dienende militair meer deel uit van het hoofdbestuur. De
luitenant-kolonel R.T.C. Derks, Universitair Docent Landoptreden bij de NLDA, kon bereid
worden gevonden zitting te nemen in het hoofdbestuur en wordt als lid daarvan
voorgedragen.
Na het afstuderen van Peter-Paul Greup in 2015 telde het hoofdbestuur niet langer een
student in zijn gelederen. Het hoofdbestuur hoopt in deze vacature te voorzien met het
voordragen van de heer M. Knapen, oud- bestuurslid van de afdeling Utrecht van de
Studentenvereniging voor Internationale betrekkingen (SIB), als lid van het hoofdbestuur.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met deze drie voordrachten.

ARMEX-zaken
De hoofdredacteur van ARMEX, de heer A.E. de Rooij, memoreert hoe hij – nadat hij zich
samen met het hoofdbestuurslid S.H. Steendam op de bestaande mogelijkheden had
georiënteerd – uitkwam bij de software van Editoo ®, waarmee Word-documenten en foto’s
in een format kunnen worden geplaatst. Het opmaakproces bleek echter dusdanig moeilijk
en arbeidsintensief dat (in de persoon van Henk Boons) een opmaakredacteur moest
worden aangetrokken. De opmaak van het blad is nu anders dan voorheen en wat simpeler
maar naar zijn mening nog steeds van goede kwaliteit. Wel is het blad dunner geworden,
omdat de berichtgeving over verenigingsactiviteiten en ander verenigingsnieuws niet langer
in het blad ARMEX maar elders op de website te vinden is. De oude jaargangen van
ARMEX worden geleidelijk aan de website toegevoegd.
Vanwege het beperkte budget moest de auteursvergoeding vorig jaar naar beneden
worden bijgesteld. Van elk nummer van ARMEX wordt nog steeds een tiental exemplaren
gedrukt, ten behoeve van een zeer beperkt aantal trouwe leden zonder Internet-aansluiting
en ten behoeve van de archiefvorming. Op deze wijze kan ook de traditie worden
voortgezet dat van elke jaargang drie exemplaren worden ingebonden: één voor het
verenigingsarchief, één voor de hoofdredacteur en één voor de voorzitter. Aan
laatstgenoemde wordt door de hoofdredacteur vervolgens een ingebonden exemplaar van
de jaargang 2016 van ARMEX overhandigd.
De heer J.M. de Feijter wijst erop dat het werken met PDF’s relatief veel inspanning vergt
en vraagt zich af waarom niet is gekozen voor de formule van een nieuwsbrief met
verwijzingen naar actuele informatie. Nu lijkt sprake te zijn van een soort “tussenvorm”
waabij “cherry picking” niet mogelijk is. De hoofdredacteur van ARMEX wijst erop dat
PDF’s zijn “op te knippen”.
In antwoord op een vraag uit de zaal laat het hoofdbestuur weten dat – zoals vorig jaar
werd beloofd – is gezocht naar een geschikte bouwer van een nieuwe website voor de
vereniging. Deze werd ook gevonden maar ging helaas kort daarna failliet. Inmiddels is het
proces weer opgestart. Het streven is om binnen enkele maanden een eenvoudige,
functionele en gebruiksvriendelijke nieuwe website te realiseren die er goed uitziet en ook
geschikt is voor de mobiele telefoon. Daarvoor is voor dit jaar een bedrag van € 1.500
begroot maar als geld een (te) beperkende factor zou blijken te zijn staat het hoofdbestuur
in principe niet afwijzend tegenover het voor dit doel aanspreken van de financiële reserve
van de vereniging, waarbij gedacht wordt aan een bedrag van maximaal € 5.000. De heer
J.M. de Feyter meent dat men met de helft van laatstgenoemd bedrag zou kunnen
volstaan.
De heer M.F.J.G.M. Ahlrichs acht verbetering van de website van dusdanig groot belang
dat daaraan zo nodig gerust een groter bedrag dan de begrote € 1.500 zou mogen worden
besteed. Verder vraagt hij zich af of er een vast persoon is die verslag doet van excursies
en andere verenigingsactiviteiten. Het hoofdbestuur antwoordt dat het tot dusver

steeds de organisator is die een dergelijk verslag verzorgt en ziet vooralsnog geen
aanleiding om hierin verandering te brengen.
Desgevraagd zegt het hoofdbestuur toe ernaar te zullen streven, het blad ARMEX in nog
ruimere mate dan tot nu toe het geval is onder de aandacht te brengen van opiniemakers
en andere mensen die ertoe doen, waarbij de heer H.S. Steendam erop wijst dat niet moet
worden onderschat hoeveel inspanning het kost om alle e-mailadressen “up to date” te
houden.
Rondvraag / sluiting
In antwoord op een vraag van de heer C. de Groen laat het hoofd van de
ledenadministratie, de heer P.R. Klop, weten dat de vereniging op dit moment 310
betalende leden telt; het afgelopen jaar kwamen er tien nieuwe leden bij (waaronder vier
jeugdleden) en raakte de vereniging er door opzegging van het lidmaatschap of overlijden
dertig kwijt.
Op een vraag van de heer M.F.J.G.M. Ahlrichs antwoordt het hoofdbestuur dat voor
excursies en soms andere evenementen van de KNVOL in principe de mogelijkheid wordt
geboden introducées mee te nemen terwijl ook de leden van onze zusterverenigingen en –
op basis van wederkerigheid – leden van verwante organisaties (KVNRO, KVEO, Bond van
Wapenbroeders e.d.) worden uitgenodigd. Indien sprake is van een gelimiteerd aantal
deelnemers genieten de eigen leden echter altijd voorrang en als om een eigen financiële
bijdrage wordt gevraagd is deze lager voor leden van de KNVOL.
De voorzitter meldt, in de aanloop tot de verkiezingen een opiniestuk over de Nederlandse
defensie-inspanningen aan de landelijke dagbladen te hebben laten aanbieden; vanwege
terroristische aanslagen en andere ontwikkelingen werd het helaas onvoldoende actueel
bevonden voor plaatsing.
De heer C. de Groen stelt voor, om voortaan vóór de rondvraag een bespreking van “De
toestand in de wereld” als vast agendapunt op te voeren.
De heer C.H.C. Janssen vraagt aandacht voor een door de Bond van Wapenbroeders
georganiseerde lezing over de slag om Chora (15 tot 19 juni 2007, de grootste offensieve
actie van de Nederlandse krijgsmacht sinds de Koreaanse Oorlog) die op 28 april 2017 in
Roermond zal worden gehouden door brigade-generaal Rob Querido.
De heer S.H. Steendam laat weten dat er een aantal aanvragen loopt voor vaandelopschriften.
De heer W.L. Plink krijgt lof toegezwaaid voor zijn in opdracht van de Traditiecommissie
Krijgsmacht samengestelde boekwerk “Vaandels en standaarden bij de Nederlandse
Krijgsmacht”.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur, waarna een lunch-buffet gereed staat.

Om 13.00 uur verplaatsen de deelnemers zich met een combi-busje (bestuurd door de kpl1
Van Vilsteren) en eigen vervoer in colonne naar de Vliegbasis Deelen, waar een helikopteroefening wordt bijgewoond bedoeld om militairen te trainen in het bevestigen, transporteren
en lossen van ladingen onder Chinook helikopters. De even enthousiaste als deskundige
toelichting daarbij wordt gegeven door de Aooi Janssen.
Om 15.00 uur, weer terug in de Oranjebar, volgt een boeiende presentatie over 11
Luchtmobiele Brigade (AASLT) ‘7 December’ door majoor M. Provoost (Stafofficier G3 11
LMB).
De dag wordt vervolgens afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een al
dan niet alcoholisch drankje. Uiteraard werd aan de voornoemde militaire gastheren maar
bovenal aan kapitein S. Straten (Hoofd Bureau Stafondersteuning 11 LMB) op passende
wijze dank betuigd voor hun grote inzet voor het welslagen van de Algemene Vergadering
2017 van de KNVOL.
P.C. Dijkgraaf
Secretaris KNVOL

