
 
 

Secretarieel Jaarverslag 2013 
 
Algemeen. 
 
Het totale ledenbestand gaf, in lijn met voorgaande jaren, een lichte daling te zien. 
Vooruitlopend op een contributieverhoging waarmee de Algemene Vergadering zich op 4 
september in principe reeds akkoord verklaarde (maar die toen niet was geagendeerd) 
werd de leden en ARMEX-abonnees verzocht om voor  het jaar 2014 op vrijwillige basis 
een bijdrage te voldoen van tenminste € 40,00 (in plaats van € 30,00). 
De generaal b.d. G.L.J. Huyser trad op eigen verzoek terug uit de Algemene Raad. Een 
groot verlies was het overlijden van ons erelid Jan van Alphen. 
Ten behoeve van de ledenadministratie werd nieuwe “hardware” aangeschaft en het 
abonnee- bestand van ARMEX werd (vooral ten aanzien van de om niet of op basis van 
wederkerigheid verspreide exemplaren) grondig opgeschoond. 
 
Algemene Vergadering. 
 
Omdat de penningmeester (de Heer J.L.M. Reijnen) na het verliezen van het vertrouwen 
van de overige leden van het hoofdbestuur (begin 2012) geen enkele medewerking bleek 
te willen verlenen aan het overdragen van zijn taken of zijn functie, was het bijeenroepen 
van een extra Algemene Vergadering noodzakelijk. Deze werd op 7 januari gehouden in 
de Kromhoutkazerne te Utrecht. Als nieuwe penningmeester werd daar oudgediende Flip 
Wessels gekozen. De reguliere Algemene Vergadering was in eerste instantie 
uitgeschreven voor 2 mei, maar moest helaas te elfder ure worden afgelast omdat door 
de opstelling van de vorige penningmeester de statutair vereiste kascontrole niet tijdig 
bleek te kunnen plaatsvinden (bovendien hadden zich – waarschijnlijk in verband met de 
mei- vakantie – slechts veertien leden aangemeld).  
 
Op 4 september vond alsnog de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats, waarbij 
wederom gastvrijheid werd genoten in de Kromhoutkazerne te Utrecht. 
De wegens het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredende secretaris werd bij 
acclamatie herkozen. Eveneens bij acclamatie werden nieuw in het hoofdbestuur 
gekozen de luitenant-kolonel b.d. D.J. (Dirk) Vuijk als tweede secretaris (belast met de 
ledenadministratie en de coördinatie  van evenementen), de Stafadjudant H.J.W. (Henk) 
van Loon als vertegenwoordiger van het Korps Onderofficieren van de Koninklijke 
Landmacht en de luitenant-kolonel MJD mr. S.H. (Herman) Steendam als juridisch 
adviseur. 
 
Vertrekkend ARMEX-redacteur Cees Janssen zag zijn inzet voor de vereniging beloond 
worden met een ere- lidmaatschap. 
 
In strijd met expliciete toezeggingen en beloften, door de Heer Reijnen gedaan tijdens de 
extra Algemene Vergadering van 7 januari, bleek van een ordelijke overdracht van het 
penningmeesterschap aan zijn opvolger helaas in geen enkel opzicht sprake te zijn 
geweest. Een exploitatie- overzicht over 2012 en een balans per ultimo 2012 waren door 



hem niet aangeleverd en de financiële stukken werden pas in juli en eind augustus 
overgedragen, in een chaotische staat en met deels ontbrekende boekingsdocumenten. 
Derhalve konden voor het jaar 2012 tijdens de Algemene Vergadering van 4 september 
nog géén financiële stukken worden gepresenteerd.  
De kascontrole vond uiteindelijk plaats op 16 december 2013. 
De Heren W.F. Anthonijsz en J.G.M Goudsmits verklaarden zich bereid om ook voor het 
jaar 2013 in de Kascontrolecommissie zitting te nemen en werden door de vergadering 
herbenoemd.  
 
 
Activiteiten hoofdbestuur. 
 
Het hoofdbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen, steeds in de Kromhoutkazerne 
te Utrecht. 
Namens het hoofdbestuur waren op 12 maart de vice-voorzitter en Peter Klop in 
Nieuwspoort (Den Haag) aanwezig bij de gezamenlijke persconferentie van het vfonds en 
de Stichting Liberation Route Europe.  
 
De voorzitter was op uitnodiging van het Nederlands Genootschap voor Internationale 
Zaken en Clingendael op 27 maart spreker op een seminar over het rapport 
“Clingendaels visie op de krijgsmacht van de toekomst”. 
 
Op 4 juni werd door de voorzitter de tweejaarlijkse gezamenlijke scriptieprijs van de 
KNVOL en de Stichting Schouwenburgfonds uitgereikt aan de Heer F.F. Sterkenburgh, 
voor zijn scriptie “Van bufferstaat tot neutraliteit, of de militaire carrière van Prins Frederik 
der Nederlanden, 1813 – 1840”. 
 
Op 10 juni was Peter Klop namens het hoofdbestuur in Amsterdam aanwezig bij het 
jubileumsymposium van de KVMO (“De Toekomst van de KM”). 
 
Op 25, 26 en 27 november was de voorzitter op uitnodiging van de Commandant 
Landstrijdkrachten aanwezig bij de Future Force Conference van de Koninklijke 
Landmacht in Amsterdam. 
 
Leerstoel. 
 
Onze bijzondere hoogleraar, Prof. dr. J. Hoffenaar, heeft zijn werkzaamheden aan de 
Universiteit Utrecht ook in 2013 weer naar volle tevredenheid verricht. Het traject voor de 
overname van de leerstoel door de Universiteit Utrecht werd in gang gezet. 
 
ARMEX. 
 
In 2013 zijn weer zes nummers van ons onafhankelijke Defensie-magazine verschenen, 
met daarin onder meer interviews met de commandanten van alle krijgsmachtdelen. De 
hoge kwaliteit van zowel de inhoud als de verschijningsvorm kon worden gehandhaafd. 
Om diverse redenen bleek helaas de advertentie- acquisitie (uitbesteed aan Green Paper 
Association) een punt van voortdurende zorg. Naar mogelijke maatregelen dit probleem 
het hoofd te bieden werd oriënterend onderzoek gestart. 
 
Na vele jaren moest helaas afscheid worden genomen van zowel hoofdredacteur Piet 
Smit als van adjunct-hoofdredacteur Cees Janssen. Aan beiden is de vereniging immens 
veel dank verschuldigd. 



Als nieuwe hoofdredacteur trad aan de kolonel b.d. drs. Ad de Rooij (die op het 
journalistieke en publicitaire vlak zijn sporen elders reeds ruimschoots verdiend heeft), 
terwijl ook de sergeant-majoor der Nationale Reserve Peter S.A. van der Wens en de 
kapitein Stefan I.M. van der Wal de redactie kwamen versterken (respectievelijk als 
redactie- secretaris en als fotoredacteur). Begonnen werd met het opschonen en opnieuw 
ordenen van het foto-archief.  
 
Herdenkingen / excursies. 
 
Namens de vereniging hebben op 4 mei lid van het hoofdbestuur Peter Klop en drs. Carl 
de Groen acte de présence gegeven bij de herdenking op de Grebbeberg. 
 
Op 10 mei vertegenwoordigde Peter Klop de vereniging bij de herdenking van de Slag om  
de Residentie op Ypenburg. 
 
Op 5 november 2013 werd door onze regiovertegenwoordiger Oost voor 25 deelnemers 
een excursie georganiseerd naar Thales Nederland in Hengelo en op 20 november 2013 
door onze regiovertegenwoordiger Noord- en Zuid-Holland voor 35 deelnemers een 
excursie naar de Marinekazerne Amsterdam en het Scheepvaartmuseum. 
 
Themadag. 
 
De Stichting Organisatie Themadagen Vrede en Veiligheid organiseerde in samenwerking 
met de afdeling Leiden van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen 
(SIB-Leiden) op donderdag 31 oktober 2013 in het Leidse Kamerlingh Onnes-gebouw 
een bijeenkomst gewijd aan de “Toekomst van de VN, de NAVO en de EU”. De discussie 
hierover werd ingeleid door prof.dr. Yvonne M. Donders (hoogleraar mensenrechten aan 
de UVA en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties), dr. Peter 
van Ham (verbonden aan het Instituut Clingendael en aan het College of Europe in 
Brugge) en prof.dr. Jan Q.T. Rood (hoogleraar Europese Integratie aan de universiteit 
Leiden en verbonden aan het Instituut Clingendael). Hun lezingen werden gepubliceerd in 
ARMEX. Hoewel zich 9 leden, 24 “buitenstaanders” en 43 studenten hadden aangemeld 
viel de uiteindelijke opkomst door een storing in het treinverkeer rond Leiden helaas wat 
tegen. 
 
 
 
P.C. Dijkgraaf, secretaris KNVOL. 
 
 
 
Aldus goedgekeurd door het hoofdbestuur der KNVOL op 9 december 2013. 


