Verslag Algemene Vergadering 2013
De vergadering is gehouden op woensdag 4 september 2013 in de Kromhoutkazerne
te Utrecht. Inclusief de leden van het hoofdbestuur waren er slechts 24 deelnemers.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 10.26 uur en heet de aanwezigen welkom,
met een speciaal woord voor de twee aanwezige dames en erelid Peter Klop.
Vervolgens besteed hij aandacht aan het recente overlijden van erelid Jan van
Alphen en memoreert diens persoon en indrukwekkende staat van dienst voor de
vereniging. Aansluitend worden de in het afgelopen jaar overleden leden van de
vereniging enkele ogenblikken staande herdacht.
Behoudens enkele berichten van verhindering zijn er geen ingekomen stukken.
Verslagen.
Het verslag van de Algemene Vergadering 2012 geeft geen aanleiding tot vragen of
opmerkingen en wordt goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het verlag van de extra
Algemene Vergadering van 7 januari 2013 en voor het Secretariëel Jaarverslag
2012.
Terugblik op de Jubileumviering.
De voorzitter geeft een kort overzicht, zoals reeds verwoord in het Secretariëel
Jaarverslag 2012. Een groot succes was het bijwonen van de Nationale Taptoe; het
geplande aantal deelnemers van 100 werd wegens overweldigende belangstelling
later uitgebreid tot 150.
Door het wegvallen van kosten bij andere programma-onderdelen kon niettemin
binnen de begroting worden gebleven. Voor de Jubileumviering werd in totaal
ongeveer € 23.000 uitgegeven terwijl € 25.000 was begroot. Ons Lustrumcadeau,
een midweek- of weekendarrangement voor vijftig gehandicapt geraakte militairen en
hun thuisfront in een Bilderberg-hotel of Landal Greenpark (met extra een dinerbon
van € 150,00) bleek gezien de reacties op hoge prijs te worden gesteld. Door
sponsoring kostte dit project de vereniging zelf uiteindelijk slechts € 74.00!
Financiële zaken.
De nieuwe penningmeester geeft aan, de financiële stukken van 2012 - in strijd met
alle gedane toezeggingen en beloften - pas in juli en eind augustus j.l. van zijn
voorganger te hebben ontvangen, in een chaotische staat en met soms ontbrekende
boekingsdocumenten. Voor zover op dit moment te overzien lijkt van fraude geen
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sprake te zijn geweest. Naar verwachting zal eind november 2013 de
Kascontrolecommissie eindelijk haar werkzaamheden kunnen uitvoeren, zodat het
exploitatie- overzicht 2012 en de balans per ultimo 2012 nog dit jaar kunnen worden
goedgekeurd.
De Heren W.F. Anthonijsz en J.G.M. Goudsmits verklaren zich bereid om ook voor
het jaar 2013 in de Kascontrolecommissie zitting te nemen en worden door de
vergadering herbenoemd.
Het voor 2013 begrote tekort zal volgens de penningmeester door enkele meevallers
waarschijnlijk wat lager uitvallen dan € 8.690. Het vermogen van de vereniging
bedraagt momenteel ongeveer € 60.000.
De Voorzitter vraagt de leden, na te denken over een eventuele contributieverhoging. De vereniging heeft ca 750 betalende leden en ARMEX ca 120
(eveneens € 30,00 per jaar betalende) abonnees. Overigens betalen jeugdleden iets
minder en in het buitenland woonachtigen wat meer. De leden van “Onze Vloot”
betalen per jaar nu € 47,50 en die van “Onze Luchtmacht” € 42,50.
De Heer Steendam vraagt opheldering over de begrotingspost “Computersysteem”.
Het was noodzakelijk deze op te voeren vanwege de sterk verouderde apparatuur
voor de ledenadministratie. De kosten voor de aanschaf van een nieuwe computer
en printer lijken overigens niet meer te zullen gaan bedragen dan zo’n € 1000.
Op een vraag van de Heer De Groen over de post “Regionalisatie” wordt
geantwoord, dat regionale activiteiten in het Jubileumjaar aanvankelijk niet nodig
waren geacht; de excursies in 2012 naar Rheinmetall en Vlissingen waren dan ook
niet begroot (de totale kosten hiervan bedroegen ca € 300).
De Heer Wassenaar vraagt zich af waarom voor “Algemene Raad” een bedrag van €
400 werd begroot (terwijl dit voor het jaar 2012 € 0 was). De voorzitter antwoordt, dat
er na het Jubileumjaar bij het hoofdbestuur behoefte bestaat om met de Algemene
Raad dit jaar nog van gedachten te wisselen over hoe het nu verder moet met de
vereniging.
De Heer Bouwers vraagt zich af, of het hoofdbestuur van zins is zich te beraden over
een (financiële) scheiding tussen de vereniging KNVOL en ARMEX. Hij is het met de
voorzitter eens dat het voor 2013 begrote tekort eenmalig kan worden opgevangen,
maar dit kan zo niet doorgaan! In reactie hierop meldt de voorzitter, dat de vereniging
in gesprek is met de Nederlandse Officieren Vereniging over eventuele
samenwerking om de kosten voor opmaak, druk en verzending te drukken. Ook
zouden de bladen van beide verenigingen door een dergelijke samenwerking
interessanter kunnen worden voor adverteerders. Daarnaast is overleg gaande met
de Commandant der Landstrijdkrachten, onder meer over de vraag of ARMEX de
krijgsmacht niet wat meer vanuit landmachtperspectief zou moeten bezien (en dan
weer wat méér door de KL zou kunnen worden gefaciliteerd). Hij herinnert eraan dat
“besluitvormers” voor ARMEX een belangrijke doelgroep vormen en dat naar zijn
mening aan de kwaliteit van het blad geen concessies zouden mogen worden
gedaan.
Het hoofdbestuur is zich zeer bewust van de financiële situatie waarin de vereniging
zich bevindt maar heeft er in dit stadium van afgezien om alternatieven te
presenteren daar deze een eigen leven zouden kunnen gaan leiden.
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De Heer Evertse merkt op, dat het bij vele verenigingen zo is dat het aantal leden
daalt terwijl de kosten stijgen; hij beveelt dan ook een mix aan van
kostenbesparingen en contributieverhoging. De voorzitter herinnert eraan, dat dit
laatste pas mogelijk is nadat een voorstel daartoe geagendeerd wordt (hetgeen bij
deze vergadering niet is geschied); de mening van de leden kan hierover op dit
moment dan ook slechts worden gepolst.
De gepresenteerde begroting voor het jaar 2013 wordt vervolgens goedgekeurd.
Aansluitend ontspint zich een discussie over een eventuele contributie- verhoging.
De Heer De Groen meent, dat elke contributieverhoging voor de leden een soort
“wake up call” is; deze dient dan ook niet in kleine stappen maar ineens en
substantieel te worden doorgevoerd. Ook acht hij het geringe aantal aanwezigen bij
de Algemene Vergadering een signaal dat reden zou moeten zijn voor een analyse
van het ledenbestand (passieve ARMEX-lezers of mensen die ook geïnteresseerd
zijn in verenigingsactiviteiten?).
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal over de ontwikkeling van het ledenbestand
meldt de Heer Klop dat vanaf 1995 gedurende een korte periode enige groei was
waar te nemen; vanaf 1998/1999 bleef het ledental netto stabiel terwijl dit jaar voor
het eerst sprake is van een teruggang. Hij wijst erop, dat er bij excursies steeds veel
belangstelling bestaat uit het hele land; aan de excursie naar Vlissingen namen vorig
jaar 70 personen deel! Kennelijk is een Algemene Vergadering wat minder attractief.
De Heer Van der Spek herinnert eraan dat de contributie momenteel minimaal €
30,00 bedraagt; zelf betaalt hij € 50,00 en hij vraagt zich af of er meer mensen zijn
die een hoger bedrag betalen en of er veel leden zijn die geautomatiseerd betalen
(en bij een contributie- verhoging dus de opdracht moeten wijzigen). De Heer Klop
antwoordt, dat op jaarbasis € 1.500 à € 2.000 extra binnenkomt doordat mensen een
hoger bedrag betalen dan de minimum-contributie. Geconcludeerd wordt dat tegen
een contributieverhoging géén overwegende bezwaren bestaan en de voorzitter
kondigt aan bij de volgende Algemene Vergadering een voorstel daartoe te zullen
doen. Hij zwaait de nieuwe penningmeester lof toe voor de wijze waarop deze zich
kwijt van zijn zeer moeilijke taak om inzicht en overzicht te krijgen in de chaos van de
door de oude penningmeester overgedragen stukken..
Personele mutaties.
Gemeld wordt het terugtreden van de generaal b.d. G.L.J. Huijser uit de Algemene
Raad; over vervanging wordt nagedacht.
De wegens het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredende secretaris wordt bij
acclamatie herkozen. Als nieuwe leden worden, eveneens bij acclamatie, in het
hoofdbestuur gekozen de luitenant-kolonel b.d. D.J. (Dirk) Vuijk als tweede secretaris
(tevens belast met de ledenadministartie 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
Herman Steendam als juridisch adviseur.
ARMEX-zaken.
Scheidend hoofdredacteur Piet Smit zegt zich in 2012 niet al te veel op de vereniging
te hebben willen richten; dat was bij het 90-jarig jubileum al genoegzaam gebeurd.
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Gekozen werd daarom voor interviews met de commandanten van de
krijgsmachtdelen (waarbij de niet gegeven antwoorden vaak net zo veelzeggend
waren als de gegeven antwoorden). Van een interview met de Minister van Defensie
werd afgezien toen bleek dat dit uitsluitend schriftelijk mogelijk was (hetgeen zou
resulteren in de visie van het ministerie en niet die van de minister). Na het eerste
nummer was er steeds meer dan voldoende aanbod van kopij. De communicatie met
de advertentie- acquisiteur verliep af en toe wat moeizaam.
Hoewel de werkzaamheden zeer indringend bleken en het thuisfront daar niet altijd
even blij mee was, heeft hij zijn werk steeds met veel plezier gedaan. In zijn opvolger
heeft hij veel vertrouwen en hij wenst deze veel succes.
Aan de voorzitter wordt een ingebonden jaargang 2012 van ARMEX aangeboden.
Als nieuwe hoofdredacteur wordt door de voorzitter vervolgens de kolonel b.d. drs. A.
(Ad) de Rooij geïntroduceerd. Deze geeft vervolgens een korte toelichting over zijn
achtergrond. In de komende jaren zal ernaar worden gestreefd de krijgsmacht wat
meer vanuit een groene achtergrond te bezien, waarbij wellicht zal zijn te merken dat
hij in zijn laatste functie bij defensie werkzaam is geweest op het gebied van
“Research and Development”. Ook aan het 200-jarig bestaan van de KL zal uiteraard
aandacht worden besteed. Gestreefd zal worden naar kostenreductie en naar
verwachting zal wat méér worden gewerkt met “advertorials”. Op de nieuwe
verenigingswebsite zal de inhoudsopgave van ARMEX openbaar zijn; de volledige
afzonderlijke artikelen zullen voor leden en abonnees met behulp van een code
gratis beschikbaar zijn en voor anderen in ieder geval gedurende het eerste halfjaar
tegen betaling. Gehoopt wordt dat bijvoorbeeld cadetten op deze wijze ARMEXartikelen zullen gebruiken voor scripties hetgeen wellicht tot ledenaanwas zou
kunnen leiden.
Benoeming van een nieuw erelid.
De voorzitter memoreert dat vertrekkend ARMEX-redacteur luitenant-kolonel b.d.
C.H.C. Janssen al bijna 13 jaar deel uitmaakt van de redactie. Daarbij heeft hij mede
zorg gedragen voor de opmaak, vrijwel al het beeldmateriaal aangeleverd, de
drukproeven gecorrigeerd, mede zorg gedragen voor de verzending (waarvoor hij
besparende contracten wist te regelen en de betalingsoverzichten opgemaakt voor
de penningmeester. Met de drukker in België slaagde hij er steeds in om goede
(prijs-)afspraken te maken over het drukken van niet alleen de ARMEX maar ook
briefpapier, enveloppen e.d.. Door zijn zeer goede contactuele eigenschappen had
hij goede toegang bij de Grafische Vormgeving van de KL en Defensie, waardoor de
vereniging altijd kon beschikken over oorkondes, flyers, emblemen en “banners” in
de juiste opmaak. Tijdens verscheidene activiteiten in het kader van het 100-jarig
bestaan van de KNVOL heeft hij belangrijke ondersteuning geleverd, onder meer bij
het verzorgen van de juiste “plaatjes bij de praatjes”. En vooral ook heeft hij een
beslissende rol gespeeld bij het vinden van nieuwe locaties voor het archief van de
KNVOL (tot vier maal toe) en bij de uitvoering van de verhuizingen zelf een
belangrijke bijdrage geleverd. Cees Janssen heeft kortom gedurende zeer lange tijd
in zeer belangrijke mate het gezicht van de KNVOL bepaald: ons magazine ARMEX.
Voor het hoofbestuur reden om hem voor te dragen als erelid. De vergadering geeft
met een daverend applaus te kennen zich daarin geheel te kunnen vinden.
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De toekomst van de vereniging en mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter deelt mede in gesprek te zijn met de Commandant der
Landstrijdkrachten. Deze ziet mogelijkheden de vereniging te gebruiken als vehikel
bij de viering van het 200-jarig bestaan van de KL. Zo zou de KNVOL formeel in
naam symposia kunnen organiseren en het daardoor mogelijk maken om
sponsorgelden aan te trekken. De daarmee gekweekte goodwill zou voor de
vereniging op haar beurt wellicht kunnen resulteren in sponsoring (bijvoorbeeld door
om niet het verlenen van diensten). Verder wordt er (onder meer uit een oogpunt van
kostenbesparing) gekeken naar samenwerking met andere verenigingen zoals de
Nederlandse Officieren Vereniging.
Het hoofdbestuur is doende voor de KNVOL een nieuwe website te realiseren. De
huidige is sterk verouderd en vastgelopen. Er wordt naar gestreefd om het voor leden
mogelijk te maken ARMEX middels een code digitaal te lezen; na bijvoorbeeld een
half jaar zouden de artikelen dan voor eenieder gratis toegankelijk kunnen worden.
Een dergelijke opzet biedt ook nieuwe mogelijkheden voor adverteerders. Momenteel
liggen drie offertes ter tafel, waarmee bedragen zijn gemoeid van respectievelijk ca €
5000, € 2000 en € 1000. Naar een enthousiaste “webmaster” (website-beheerder)
wordt nog gezocht.
Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen die
Defensie binnenkort dreigen te treffen en uit daarover zijn bezorgdheid.
Rondvraag en sluiting.
De Vice- voorzitter vraagt aandacht voor de Thema-avond Vrede en Veiligheid 2013,
die op 31 oktober a.s. in Leiden zal plaatsvinden en gewijd zal zijn aan de “Toekomst
van de VN, de NATO en de EU”.
De Heer P.R. Klop wijst op de excursies die zullen plaatsvinden op 5 november 2013
(naar Thales Nederland in Hengelo, georganiseerd door regio- vertegenwoordiger
Tijme Bouwers) en op 20 november 2013 ( naar het Scheepvaartmuseum en de
Marinekazerne Amsterdam, georganiseerd door regiovertegenwoordiger Michiel
Kasteleijn); nadere informatie is te vinden in ARMEX.
Al 17 jaar werkzaam in het hoofdbestuur wenst de Heer Klop de zojuist aangetreden
Dirk Vuijk alle sterkte toe bij de vervulling van zijn taken als tweede secretaris,
verantwoordelijk voor onder meer de ledenadministratie en het organiseren van
evenementen.
Flip Wessels lucht nogmaals zijn hart over de vele niet voorziene problemen
waarmee hij zich geconfronteerd zag sinds de verantwoordelijkheden van het
penningmeesterschap op 7 januari j.l. weer op zijn schouders kwamen te rusten en
het enorme tijdsbeslag dat daarmee bleek te zijn gemoeid. Hiervoor is uiteraard in de
eerste plaats zijn voorganger verantwoordelijk maar ook de ING Bank wekte niet echt
mee (hetgeen aan de hand van enkele voorbeelden werd geïllustreerd).
De secretaris constateert dat de vorige penningmeester zijn toezeggingen en
beloften, gedaan onder meer tijdens de extra Algemene Vergadering van 7 januari
j.l., niet heeft nagekomen. Van een ordelijk overdracht aan zijn opvolger is in geen
enkel opzicht sprake geweest. Hij heeft verzaakt een exploitatie- overzicht over 2012
en een balans per ultimo 2012 aan te leveren en door zijn handelen c.q. nalaten de
vereniging en vooral ook zijn opvolger willens en wetens op onredelijke,
onfatsoenlijke en zeer oncollegiale wijze fors benadeeld. De secretaris vraagt zich in
gemoede af, of een dergelijke handelwijze binnen de vereniging zonder
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consequenties kan en mag blijven. In de daarop volgende discussie laat de voorzitter
weten, dat de door hem in de extra Algemene Vergadering van 7 januari j.l.
gemaakte positieve opmerking aan het adres van de vorige penningmeester sloeg op
diens waarneembare acties in 2012. Vanuit de vergadering wordt het belang van een
goede dossiervorming benadrukt alsmede het feit, dat het eindresultaat belangrijker
is dan bevrediging van het rechtvaardigheidsgevoel.
In afwachting van het rapport van de kascontrolecommissie houdt de voorzitter de
kwestie in beraad. De vergadering wordt om 12.12 uur gesloten.
Na de “lopende lunch” in de hal van gebouw V05 start om 13.30 uur architect Jeroen
van Schooten (inmiddels: Team-V-architectuur te Amsterdam) zijn lezing over de
realisatie van de nieuwe Kromhoutkazerne. Helaas moet deze enigszins worden
ingekort omdat de PowerPoint-diapresentatie niet compatibel blijkt met het
computersysteem ter plaatse.
Veel van de daarbij verstrekte informatie is te vinden bij www.consortiumkomfort.nl!
Onder zijn leiding start vervolgens een interessante rondleiding over het terrein, met
als hoogtepunt de Prinsenzaal en de werkruimten van de staf van de Commandant
der Landstrijdkrachten in gebouw K09.
De dag wordt afgesloten met een drankje in de “Bomvrije ruimte”, waarbij Jeroen van
Schooten met een boekenbon en Mireille Albeda-Riesenbeck (assistente van de
generaal-majoor Van Uhm) met een bloemenbon worden bedankt voor hun inzet.

Goedgekeurd door het hoofdbestuur in zijn vergadering van 21 oktober 2013.
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