Verslag Algemene Vergadering 2014
De vergadering is gehouden op donderdag 8 mei 2014 in de Legerplaats bij Oldebroek. Inclusief
de leden van het hoofdbestuur waren er 33 deelnemers, waarvan vijf vergezeld door hun
echtgenote en één door zijn zoon.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet de aanwezigen welkom, met een
speciaal woord van welkom voor de aanwezige dames en erelid Peter Klop. Bericht van
verhindering werd ontvangen van hoofdbestuurslid Mevrouw B. Hamstra en van de Heren B.J.M.
Baron van Voorst tot Voorst, C. Homan, C.H.C. Janssen en C. Kolsteren. Ingekomen stukken zijn
er verder niet.
Verslagen
Het verslag van de Algemene Vergadering 2013 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen
en wordt ongewijzigd goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het Secretarieel Jaarverslag 2013.
Financiële zaken
De penningmeester begint met erop te wijzen, dat zijn voorganger de tijdens de extra Algemene
Vergadering van 1 januari 2013 gedane toezeggingen en beloften helaas op geen enkele wijze is
nagekomen. Pas ongeveer een half jaar nadien waren alle financiële stukken overgedragen, in
volstrekt chaotische staat en naar bleek met ontbreken van verscheidene brondocumenten.
Dientengevolge kon door hem pas eind oktober 2013 een exploitatierekening 2012 met balans
aan het hoofdbestuur worden gepresenteerd, waarna met de werkzaamheden betreffende het
boekjaar 2013 nog moest worden begonnen.
Bij de behandeling van de balans per ultimo 2012 constateert de Heer E.H. Haitsma dat de liquide
middelen in een jaar tijd met ca € 25.000 afnamen; dit bedrag is bij de passiva terug te vinden
onder “Erfstelling De Jong” en werd besteed aan de viering van het 100-jarig jubileum. De
financiële verantwoording van deze jubileumviering werd reeds gepresenteerd bij de vorige
Algemene Vergadering. De post “Regiovertegenwoordigers” betreft terugbetaling bij het
neerleggen van de functie van niet gebruikte voorschotten die indertijd jaarlijks werden verstrekt.
Vervolgens komt exploitatierekening 2012 aan de orde. De penningmeester wijst op het bij de
begroting achterblijvende resultaat van de contributie-inkomsten. Het “ronde bedrag” van de
advertentie-opbrengsten voor ARMEX vloeit voort uit het contact dat werd afgesloten met de
advertentie- acquisiteur (GPA). Wat de uitgaven betreft v allen onder “Regionalisatie” bijvoorbeeld
óók de kosten voor de jaarlijkse Algemene Vergadering; het bedrag voor 2012 vermeld onder
“Public Relations” betreft het beheer van de verenigings-“website”, de kosten gemoeid met de
uitreiking in 2012 van de Prins Mauritsmedaille werden betaald uit het budget van de

jubileumviering en het bedrag vermeld onder “Themadag” betreft in 2012 betaalde nagekomen
kosten voor de Themadag 2011.
Namens de kascontrole-commissie doet de Heer J.G.M. Goudsmits verslag van haar
bevindingen en adviseert de vergadering, het hoofdbestuur te déchargeren voor het in 2012
gevoerde financiële beleid en de penningmeester te complimenteren voor de nauwkeurigheid van
de gegevens, het uitstekende beheer van de gelden en de goede wijze waarop de commissie
tijdens haar controle is bijgestaan en tegemoet is getreden. Middels een daverend applaus maakt
de vergadering kenbaar zich in dit advies te kunnen vinden.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de balans per ultimo 2013 en de
exploitatierekening 2013. De liquide middelen namen af van € 61.933,35 tot € 48.865,59. Het
“Computersysteem”(een nieuwe computer met randapparatuur) werd pas aangeschaft en betaald
in 2014. Het onder 1. “Regiovertegenwoordigers” vermelde bedrag van € 227,00 correspondeert
met een indertijd verstrekt voorschot van 500 gulden. Het in de balans vermelde bedrag van €
150,00 voor “Honorarium schrijvers” vloeit voort uit een dubbele betaling. In de exploitatierekening
is het gerealiseerde bedrag aan advertentie-inkomsten slechts € 6.000,00 omdat de acquisiteur
(GPA) voor dat jaar geen contact bleek te willen tekenen voor € 10.000,00. Naar aanleiding van
een opmerking uit de zaal dat op basis van het aantal leden/abonnees een veel hoger bedrag (€
26.000,00) aan contributie-opbrengsten mocht worden verwacht wijst namens het hoofdbestuur
Peter Klop op het feit dat sommige categorieën leden (bijvoorbeeld: jeugdleden) minder
contributie betalen en militaire eenheden in het geheel niets; bovendien zijn er helaas elk jaar
weer wanbetalers (van wie sommigen uiteindelijk niets betalen en worden geroyeerd). Het bedrag
van € 1.472,45 voor “Incidentele activiteiten” betreft het twee jaar uitgestelde (in principe:
jaarlijkse) diner waarmee afscheid wordt genomen van verenigingsfunctionarissen; het diner in
maart 2013 had in feit betrekking op drie jaren. Ondanks dit gegeven bleven – wanneer de kosten
voor ARMEX buiten beschouwing worden gelaten – de totale verenigingskosten zo’n € 800 onder
het voor 2013 begrote bedrag van € 8.740! De Heer H.H. Hulshof constateert, dat in het jaar 2013
bijna € 20.000 méér werd uitgegeven dan er binnenkwam, bij een begroot tekort van nog geen €
9.000. Dit blijkt voornamelijk te wijten aan enerzijds achterblijvende ontvangsten voor
contributies/abonnementen en tegenvallende advertentie-opbrengsten en anderzijds hogere
kosten voor ARMEX dan begroot.
De Heer T.J. Bouwers vraagt zich af, in hoeverre het hoofdbestuur zeker weet dat er geen
(financiële) lijken meer in de kast liggen. De voorzitter wijst erop, dat de penningmeester zowel als
de kascontrolecommissie de financiële situatie van de vereniging zeer grondig hebben
onderzocht. Hoewel de vorige penningmeester zijn functie bepaald niet naar behoren heeft
uitgeoefend, werden er géén aanwijzingen gevonden voor frauduleuze handelingen. Wel bleef het
hoofdbestuur helaas verstoken van tijdige informatie over de actuele financiële situatie, waardoor
het exploitatieverlies onnodig kon oplopen. Ook plaatst hij enkele kanttekeningen bij de namens
de kascontrolecommissie door de Heer J.G.M. Goudsmits geuite bezorgdheid over de
verenigingskosten exclusief de kosten voor ARMEX, die in twee jaar tijd met ongeveer 60%
zouden zijn gestegen. Ondanks de niet begrote uitgave van € 1.472,45 voor het afscheidsetentje
voor verenigingsfunctionarissen (welke óók betrekking had op de jaren 2011 en 2012) bleven
deze verenigingskosten in 2013 zo’n € 800 onder het bedrag dat daarvoor was begroot; en in de
begroting voor 2014 staat weer een lager bedrag vermeld (€ 6.000) dan het resultaat in 2013.
Namens de kascontrolecommissie doet de Heer J.G.M. Goudsmits verslag van haar bevindingen,
waarna de vergadering bij acclamatie conform het advies van de kascontrolecommissie het

hoofdbestuur onder het complimenteren van de penningmeester décharge verleent voor het in
2013 gevoerde financiële beleid.
Aansluitend dankt de voorzitter de Heren W.F. Anthonijsz en J.G.M Goudsmits voor hun
inspanningen bij de kascontroles over 2012 en 2013 en doet dit dankwoord vergezeld gaan van
een cadeaubon. Conform de voordracht worden vervolgens de Heren H.G.M. van Balen en N.J.
Kooijman benoemd in de kascontrolecommissie voor 2014 en 2015. De Heer P.A.C. Beelaerts
van Blokland pleit ervoor om, gezien de situatie, de leden van de kascontrolecommissie te laten
bijstaan door één van de leden van de vorige kascontrolecommissie. De voorzitter neemt dit
voorstel over en de Heer J.G.M. Goudsmits verklaart zich bereid deze adviseurstaak op zich te
nemen.
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de begroting voor 2014 benadrukt de voorzitter de
doelstellingen van de vereniging, gericht op vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor een
adequate defensie- organisatie. Veiligheid en vrijheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor
welvaart.
Dat Nederland momenteel minder dan 1 % van het Bruto Nationaal Inkomen uitgeeft aan
defensie (en bijvoorbeeld 37 % aan de zorg) bij een NAVO-norm van 2 % is beschamend.
Het tekort in de gepresenteerde begroting voor 2014 bedraagt € 8.500, waarbij er geen enkele
zekerheid bestaat over de voor € 7.000 begrote sponsor-opbrengsten. De voorzitter stelt daarom
een aantal wijzigingen voor. In de eerste plaats het terugbrengen van de post “Honoraria ARMEX”
(508) van € 12.000 naar een taakstellend budget aan de hoofdredactie van € 10.000 en in de
tweede plaats het reduceren van de verschijningsfrequentie van ARMEX van zes maal naar vier
maal per jaar. Tot op heden bedragen de nettokosten voor het uitbrengen van één nummer
namelijk zo’n € 6.000! Behalve de “Redactiekosten” zouden daardoor alle kosten voor ARMEX
verminderen met 2/6 deel, resulterend in de navolgende voor 2014 begrote uitgaven:
504 “Drukkosten”
€ 9.500
504.1 “Opmaakkosten” € 4.000
504.2 “Verzendkosten” € 1.000
505 “Redactiekosten” € 1.000
508 “Honoraria”
€ 6.500
Onder aftrek van € 5.000 “Advertentie-opbrengsten/sponsoring” (506) komt dit samen met de
overige verenigingskosten (509 t/m 525) van € 7.000 neer op een totaal van voor 2014 begrote
uitgaven van € 24.000 (waarvan € 17.000 kosten voor ARMEX). Omdat in de gepresenteerde
begroting de totale inkomsten € 26.050 bedragen, zou met voornoemde wijziging in plaats van
een tekort sprake zijn van een begrotingsoverschot 2014 van € 2.050!
Een alternatief zou mogelijk zijn, de nummers dunner te laten worden.
Met ingang van 1 januari 2015 zou ARMEX eventueel uitsluitend in digitale vorm kunnen worden
uitgebracht. Ook in dat geval zouden - maar dan niet voor vier maar voor zes nummers - de
totale kosten voor ARMEX € 17.000 bedragen: € 6.000 voor de opmaak, € 1.000 redactiekosten
en € 10.000 schrijvers-honoraria.
De Heer J.G.M. Goudsmits wijst erop, dat bij deze berekening bij de ontvangsten (519) de post
“Passing out-abonnementen (opheffing reservering)” van € 3,250 werd meegenomen, hetgeen
een éénmalige en niet een structurele revenu betreft.

De hoofdredacteur van ARMEX licht toe, dat voor de vaste medewerkers de vergoeding voor de
eerste pagina twee maal zo hoog is als de rest en dat er nu eenmaal veel artikelen worden
gepubliceerd. Het aantal pagina’s per nummer zou eventueel omlaag kunnen worden gebracht.
De opmaakkosten zijn ook nu al vrij laag.
De Heer H.M. van Balen vraagt zich af, of met een verhoging van de contributie tot € 50 per jaar
niet een verschijningsfrequentie van zes nummers per jaar zou kunnen worden gehandhaafd; dit
laatste lijkt hem interessanter voor adverteerders! De voorzitter vreest dat bij een verhoging tot €
50 teveel leden/abonnees zullen afhaken; de organen van veel wapen- en dienstvakverenigingen
verschijnen ook maar vier maal per jaar.
De Heer C.H.J. Veldkamp mist een post “Ledenwerving”. De voorzitter geeft aan, dat de vele
inspanningen op dit vlak in het verleden nooit tot iets hebben geleid en illustreert dit aan de hand
van enkele voorbeelden. Ook memoreert hij contacten met andere verenigingen en organisaties
over op kostenbesparing gerichte samenwerking (KVNRO, GOV).
De Heer T.J. Bouwers zegt grote waardering te hebben voor de kwaliteit van ARMEX maar zich af
te vragen of er met het huidige aantal betalende leden wel voldoende draagvlak voor bestaat. Hij
pleit voor een diepgaande discussie over de opzet, de kwaliteit en de verschijningsfrequentie van
het blad in het licht van het afnemend aantal leden en de dalende contributie-inkomsten,
desnoods in een extra Algemene Vergadering.
De Heer H.H. Hulshof valt de voorzitter bij wanneer deze aangeeft dat het zaak is om nu eerst de
begroting voor 2014 te accorderen maar acht een fundamentele discussie gewenst over de in
2015 en volgende jaren te varen koers.
De Heer P.A.C. Beelaerts van Blokland stelt voor om tegemoet te komen aan de kennelijke wens
van de vergadering door (bijvoorbeeld in september a.s.) een aparte Algemene Vergadering
bijeen te roepen om te praten over de toekomst van de KNVOL/ARMEX en de begroting voor
2015. Er zou dan keuze moeten zijn uit een aantal scenario’s.
De Heer T.J. Bouwers kan zich hierin vinden mits het hoofdbestuur op korte termijn met de
redactie van ARMEX in discussie gaat over de te nemen maatregelen; hij wil weten of de
taakstellingen haalbaar zijn.
De Heer E.H. Haitsma stelt voor om hiertoe een voorbereidingscommissie in het leven te roepen
in de vorm van een ad hoc-werkgroep waarin ook de leden vertegenwoordigd zijn. Hierin kunnen
dan richtlijnen en randvoorwaarden aan de orde komen. De Heer P.K. Smit meent dat deze
werkgroep zich zal moeten buigen over de toekomst van de vereniging; het blad ARMEX vervult
daarin een functie.
De voorzitter neemt dit voorstel over en vindt de Heren C. de Groen, E.H. Haitsma en P.K. Smit
bereid om namens de leden in deze werkgroep zitting te nemen; voor het hoofdbestuur zullen de
Heren P.P.B Greup en S.H. Steendam aan het overleg deelnemen, alsmede – als secretaris –
P.R. Klop.
De Heer H.H. Hulshof benadrukt, dat de begroting voor 2015 in een Algemene Vergadering zal
moeten worden behandeld vóór aanvang van het jaar 2015; hij suggereert hiervoor oktober 2014.

De hoofdredacteur van ARMEX acht dit te laat; zijns inziens zou dit eigenlijk al eind augustus
moeten plaatsvinden.
De voorzitter geeft aan dat dan uit twee opties zal moeten worden gekozen, die beide uitgaan van
een begroot totaal aan uitgaven van niet meer dan € 24.000:
Optie 1 is het reduceren van de verschijningsfrequentie van ARMEX tot vier nummers per jaar en
optie 2 is het blad ARMEX uitsluitend in digitale vorm te laten verschijnen. Beide opties moeten
verder worden uitgewerkt. Gelet op de doelstellingen van de vereniging is van belang dat onder
meer parlementariërs en de “beslissers” bij het Ministerie van Defensie kennis nemen van
ARMEX. Bij de keuze voor optie 2 zullen deze mensen dan ook middels een e-mailbericht op de
hoogte moeten worden gesteld van het verschijnen van een nieuw nummer van ARMEX; van de
inhoud van dat nummer kunnen zij dan via een hun verstrekte code gratis kennis nemen.
De begroting voor 2014, aangepast zoals aangegeven door de voorzitter, wordt vervolgens bij
handopsteken (zonder tegenstem) goedgekeurd. Op dezelfde wijze gaat de vergadering akkoord
met de verhoging van de contributie tot € 40,00 per jaar.
Personele zaken
Als opvolger van de Heer F.M. Wessels wordt bij acclamatie als penningmeester gekozen de
luitenant-kolonel b.d. D.J. Vuijk, reeds lid van het hoofdbestuur.
Op dezelfde wijze gaat de vergadering akkoord met het voorstel van het hoofdbestuur om
vanwege de grote onzekerheid over de toekomst het rooster van aftreden voor de leden van het
hoofdbestuur voor één jaar te bevriezen.
Vervolgens memoreert de voorzitter de verdiensten van de zojuist afgetreden penningmeester,
Flip Wessels. In 1996 benoemd in de kascontrolecommissie bleef hij tot 2002 voortdurend een
belangrijke rol spelen bij het controleren van de financiële handel en wandel van de vereniging.
De functie van penningmeester van het hoofdbestuur heeft hij acht jaar lang (van 2002 tot 2010)
op de meest voortreffelijke wijze vervuld, waarna hij in 2011 opnieuw werd benoemd in de
kascontrolecommissie. Vanwege het disfunctioneren van de penningmeester verklaarde Flip
Wessels zich medio 2012 ondanks zijn gevorderde leeftijd desgevraagd onmiddellijk bereid, diens
taken over te nemen waarna hij in januari 2013 officieel weer in de functie van penningmeester
werd gekozen. Pas medio 2013 kreeg hij de beschikking over alle financiële stukken, en met
grote zorgvuldigheid en bewonderenswaardige inzet en volharding slaagde hij erin om overzicht
en inzicht te verkrijgen in de chaos die zijn voorganger had aangericht.
Vanwege zijn vakmanschap, zijn trouw aan de vereniging en zijn doorzettingsvermogen wordt de
Heer F.M. Wessels door het hoofdbestuur dan ook voorgedragen voor het ere-lidmaatschap van
de vereniging.
De daarop volgende ovatie laat aan duidelijkheid niets te wensen over!
ARMEX-zaken
Omwille van de tijd ziet de hoofdredacteur af van een mondeling verslag met toelichting en
volstaat met het aanbieden aan de voorzitter van een ingebonden jaargang 2013 van ARMEX .
Hier volgt alsnog de tekst van zijn verslag:

“Met het eerste nummer van ARMEX in 2013 werd in feite het jubileumjaar 2012 afgesloten in die
zin, dat het nummer uitgebreid aandacht besteedde aan het jubileumsymposium en het 100-jarig
bestaan van de vereniging. Ook het tweede nummer van 2013 stond in het teken van een
afscheid. Het was het laatste nummer dat onder het bewind van mijn voorganger, brigadegeneraal b.d. Piet Smit, werd samengesteld. Na ruim vijf jaar heeft Piet op 1 april vorig jaar het
stokje aan mij overgedragen. Ik wil hem hier nogmaals bedanken voor al zijn inspanningen om
ARMEX op het hoge niveau te brengen en te houden dat het blad nu heeft.
De andere vier nummers werden vorig jaar onder mijn hoofdredacteurschap geproduceerd. Dat
ging aanvankelijk niet zonder horten of stoten. Tijdens het samenstellen van het derde nummer
werd ik geconfronteerd met een acute ziekenhuisopname. De redacteuren Cees Janssen en
Harry van der Horst zijn toen ingesprongen en hebben een keurig nummer afgeleverd.

Voor Cees Janssen was dat het voorlaatste nummer waaraan hij een bijdrage leverde. Nadat
Harry van der Horst het redacteurschap al van hem had overgenomen, droeg Cees het
secretariaat van de redactie medio dat jaar over aan sergeant-majoor NATRES Peter van der
Wens. Daarmee was binnen een jaar de gehele redactie van ARMEX vernieuwd.
Wat betreft kopij heeft ARMEX het afgelopen jaar geen klagen gehad. Die was er in overvloed en
dikwijls van een hoog niveau. Ik dank daarvoor de vaste medewerkers en de diverse gastauteurs.
Minder goed nieuws was er op het financiële vlak. Ook in 2013 verliep de relatie met de
advertentie- acquisiteur soms moeizaam. De acquisitie bleef achter. Hetgeen overigens een trend
is waar ook andere bladen die zich op defensie richten mee worstelen. Dit mag blijken uit het feit
dat de relatie met de acquisiteur begin dit jaar noodgedwongen is verbroken.
Dit brengt mij tot slot op de kosten voor ARMEX. Wil men een blad van hoog niveau blijven
produceren, dan kost dat geld, veel geld. De KNVOL kan dat als kleine vereniging niet opbrengen,
De voorzitter heeft hier ruim aandacht aan besteed. Ik betreur dat wij dit jaar het aantal nummers
noodgedwongen moeten reduceren tot vier. Ik begrijp het echter wel.
Voor de toekomst van ARMEX zijn extra financiële bronnen of kostenbesparingen noodzakelijk.
Dat de vergadering een commissie in het leven heeft geroepen om naar de mogelijkheden te
kijken om in de toekomst te blijven bestaan als vereniging juich ik dan ook toe.”
Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van een vraag van de Heer C. de Groen wordt nog eens benadrukt, dat de
vereniging en ARMEX zich richten op de gehele krijgsmacht, maar wèl vanuit een KL-perspectief.
Mevrouw A.J. Meijer acht verhoging van de contributie tot € 50 per jaar een te hoog bedrag. Zij
zou het betreuren indien ARMEX uitsluitend in digitale vorm zou verschijnen (zelf heeft zij geen
computer) maar ziet (werkzaam bij de beveiliging van FC Groningen) daarin wel mogelijkheden
voor werving.
De Heer F.M. Wessels, kennelijk nog beduusd van het hem toegevallen eerbetoon, spreekt een
kort woord van dank voor zijn benoeming tot ere -lid van de vereniging. Na sluiting van de
vergadering begeeft eenieder zich naar de lunch, waarna men, als gast van de kapitein P.W.M.
(Paul) Klaver (Beproevingsleider Groot Kaliber) bij paal 20 op het groot doelengebied van het
Artillerie Schiet Kamp het beproeven (afschieten) van 2 x 81 mm mortieren L16A2 kon bijwonen.

