Secretariëel Jaarverslag 2014.
Algemeen.
Het ledenbestand gaf ook in 2014 weer een lichte daling te zien, waarbij tevens sprake was van een
gestage “vergrijzing”. Aan het einde van het jaar telde de vereniging ongeveer vijfhonderd
betalende leden/abonnees, terwijl in het kader van de doelstellingen van de vereniging circa
zeshonderd exemplaren van elk nummer van ARMEX om niet worden verspreid.
Onder meer via de website van de vereniging werd aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om
voor tenminste € 10,00 per jaar als begunstiger (donateur) de doelstellingen van de KNVOL te
ondersteunen en daarbij tevens het recht te verkrijgen tot het bijwonen van lezingen en het
deelnemen aan excursies die door de vereniging worden georganiseerd.
De plaatsvervangend voorzitter, kolonel-arts (R) professor em. dr. O.C.K.M. Penn, beëindigde op 5
november om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur. Zijn functie wordt
waargenomen door hoofdbestuurslid luitenant-kolonel mevrouw B. Hamstra.
De redactie-secretaris van ARMEX, de sergeant-majoor (Natres) P.S.A. van der Wens, is belast met
het beheer van het verenigingsarchief in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering vond plaats op 8 mei 2014 in de legerplaats bij Oldebroek.
Als opvolger van de heer F.M. Wessels werd als penningmeester bij acclamatie gekozen de
luitenant-kolonel b.d. D.J. Vuijk, reeds lid van het hoofdbestuur. Verder ging de vergadering
akkoord met het voorstel, het rooster van aftreden voor de leden van het hoofdbestuur voor één jaar
te bevriezen.
De vertrekkende penningmeester, de heer F.M. Wessels, zag zijn inzet voor de vereniging beloond
met een ere-lidmaatschap.
Bij de behandeling van de financiële stukken bleek het tekort over 2013 substantiëel groter te zijn
dan begroot, als gevolg van enerzijds achterblijvende ontvangsten voor contributies/abonnementen
en tegenvallende advertentie-opbrengsten en anderzijds hogere kosten voor ARMEX. Er werd
geconstateerd dat sprake was van een structurele onbalans tussen inkomsten en uitgaven, in verband
waarmee een fundamentele discussie over de te volgen koers geboden leek te zijn. Op voorstel van
het Lid van de Algemene Raad jhr.dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland werd hiervoor een Commissie
Toekomst KNVOL in het leven geroepen, met als leden de heren drs. C. de Groen, luitenantkolonel (R) drs. E.H. Haitsma en brigade-generaal b.d. P.K. Smit en voor het hoofdbestuur de heren
drs. P.P.B. Greup, luitenant-kolonel (R) b.d. S.H. Steendam alsmede – als secretaris – majoor (R)
b.d. P.R. Klop. Deze commissie bracht eind augustus haar rapport met aanbevelingen uit aan het
hoofdbestuur. Van dit feit werd melding gemaakt in ARMEX, onder verwijzing naar de website van
de vereniging voor de inhoud van het rapport en de reactie daarop van het hoofdbestuur.
Als leden van de kascontrolecommissie voor 2014 en 2015 werden benoemd de heren H.M. van
Balen en de sergeant-majoor (R) b.d. N.J. Kooijman; conform de wens van de vergadering zullen
zij bij hun werkzaamheden worden bijgestaan door een lid van de vorige kascontrolecommissie, te
weten de heer J.G.M. Goudsmits.
Activiteiten hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur kwam negen maal in vergadering bijeen, steeds in de Kromhoutkazerne te
Utrecht.

De voorzitter was op 9 januari aanwezig bij de vaandelgroet aan de Koning ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht.
Op 26 september verscheen op de opiniepagina’s van de Volkskrant en het Nederlands Dagblad een
bijdrage van de voorzitter, waarin de zogenaamde “verhoging” van het Defensie-budget met 100
miljoen euro per jaar werd gehekeld.
Leerstoel.
Onze bijzondere hoogleraar, professor dr. J. Hoffenaar, heeft zijn werkzaamheden ook in 2014 weer
naar volle tevredenheid verricht. De procedure voor de overname van de leerstoel door de
Universiteit Utrecht is gaande,
ARMEX.
De nieuwe hoofdredacteur is er met zijn team in geslaagd de hoge kwaliteit van ons onafhankelijk
Defensie-magazine te handhaven. Helaas waren de advertentie-inkomsten vrijwel nihil. Om het
financiële evenwicht in de lopende begroting te herstellen moest dan ook worden besloten in 2014
het juni- en het oktobernummer te laten vervallen en ook voor het jaar daarop de
verschijningsfrequentie terug te brengen tot in principe vier nummers per jaar.
Met ingang van 2015 wordt in zee gegaan met een nieuwe drukker en met een daaraan gerelateerd
advertentie-acquisitiebedrijf. Afhankelijk van de financiële situatie (c.q.: van de advertentieinkomsten) kan er misschien één extra nummer van ARMEX worden uitgebracht. Daarnaast wordt
medio 2015 bezien, in hoeverre het mogelijk/gewenst is ARMEX digitaal uit te geven.
Herdenkingen/excursies.
Op 4 mei was namens het hoofdbestuur mevrouw B. Hamstra aanwezig bij de Nationale
Herdenking in Amsterdam, de voorzitter bij de herdenkingsplechtigheid in Wageningen en mr. S.H.
Steendam op de Grebbeberg (waarbij namens de KNVOL een bloemenstruik bij het monument
werd gelegd door de Heer C. de Groen en Mevrouw H. de Groen-Nieuwenhuis).
Op 29 oktober 2014 werd door de regiovertegenwoordiger Zuid voor dertig deelnemers een
excursie georganiseerd naar het Joint Forces Command Headquarters (JFC HQ, voorheen
AFCENT) te Brunssum.
Themadag.
De Stichting Organisatie Themadagen Vrede en Veiligheid organiseerde in samenwerking met de
afdeling Utrecht van de Studentenvereniging voor Internationale betrekkingen (SIB Utrecht) op 1
december in de Sociëteit “De Vereeniging” een bijeenkomst gewijd aan “De strijd tegen het
Jihadisme”. De discussie hierover werd ingeleid door dr. S. Ellis (Senior researcher Afrika Studie
Centrum) met “Jihadisme in Noord- en Midden-Afrika”, dr. M. van de Donk (Senior Advisor
RadarAdvies) met “Jihadisme in Iraq en Syrië’ en drs. W. van den Berg (promovendus Universiteit
Leiden) met “Het binnenlandse beleid t.a.v. Jihadisme in Nederland”. Hun lezingen werden
gepubliceerd in ARMEX. Aan het einde van de avond werd de gezamenlijke tweejaarlijkse
Scriptieprijs 2014 (voor de beste masterscriptie op militair-historisch gebied) aan Cas J.T. Crins
uitgereikt door de vice-admiraal b.d. C. van Duijvendijk, voorzitter van de Stichting Schouwenberg
Fonds.
P.C. Dijkgraaf,
Secretaris KNVOL.
Aldus goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNVOL op 22 januari 2015.

