Verslag buitengewone Algemene Vergadering 2015.
Op 27 november 2015 vond in de Kromhoutkazerne te Utrecht een buitengewone
Algemene Vergadering plaats van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons
Leger”.
Er waren 25 leden aanwezig, van wie twee vergezeld door hun echtgenote.
Opening, goedkeuren agenda en huishoudelijke mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezigen welkom,
met een speciaal woord voor de drie ereleden en voor het lid van de Algemene Raad
jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland.
De agenda blijft ongewijzigd.
De secretaris laat weten, voor deze vergadering 22 berichten van verhindering te
hebben ontvangen. Van degenen die zich afmeldden lieten er daarbij drie weten dat
zij een eventuele digitalisering van ARMEX ernstig zouden betreuren (waaronder een
lid woonachtig in Nieuw-Zeeland, vanwege de wisselende kwaliteit van het internet
aldaar); veertien leden gaven aan begrip te hebben voor de voorgestelde
maatregelen of deze zelfs toe te juichen (waaronder een lid in Brazilië). Ingekomen
stukken zijn er verder niet.
Digitalisering ARMEX.
De voorzitter geeft een toelichting op de redenen die het bijeenroepen van deze
vergadering noodzakelijk maakten. Ook nadat ARMEX in zee was gegaan met een
nieuwe en goedkopere drukker die een relatie had met een advertentieacquisitiebureau bleek het helaas niet te lukken om ook maar één adverteerder voor
het blad te interesseren. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit dat Defensie door
forse bezuinigingsmaatregelen veel minder dan voorheen opdrachten aan de
industrie heeft te vergeven maar zal ook te maken hebben met de vrij kleine oplage
van ARMEX (ongeveer 1.100 exemplaren). Daarnaast blijft het aantal leden van de
KNVOL en abonnees op ARMEX geleidelijk met vijf à tien procent per jaar dalen. Er
is sprake van “vergrijzing” en ondanks alle inspanningen konden het afgelopen jaar
slechts drie nieuwe leden worden geworven.
In absolute zin heeft ARMEX op dit moment nog geen vijfhonderd betalende leden
en dient de rest van de oplage als “free publicity” voor de verspreiding van ons
gedachtegoed onder politici, “opinion leaders” en beleidsbepalers c.q. “beslissers”
binnen de Defensie- organisatie. Zo bezien zijn de huidige leden en betalende
abonnees dus nu al min of meer te beschouwen als “begunstigers” die bijdragen aan
de verwezenlijking van de doelstellingen van de KNVOL. En die doelstellingen zijn
momenteel actueler dan ooit!
Door ons magazine ARMEX uitsluitend in digitale vorm op onze website te laten
verschijnen kan een forse structurele besparing worden gerealiseerd, omdat de druk-

en verzendkosten dan komen te vervallen. Vanwege de primaire doelstelling van de
KNVOL (het in de Nederlandse samenleving wekken van positief gerichte
belangstelling voor en rond de nationale defensie-inspanningen) is het hoofdbestuur
van mening dat elke bezoeker van de KNVOL-website vrijelijk (dus: om niet) kennis
zou moeten kunnen nemen van ARMEX en alle artikelen desgewenst zou moeten
kunnen downloaden, doorsturen of afdrukken. De huidige leden van de KNVOL
hoeven immers niet meer overtuigd te worden van de noodzaak een krijgsmacht in
stand te houden “die ertoe doet”!
Met de exploitatie van een dergelijke “ARMEX” zou jaarlijks een bedrag van
ongeveer € 5.000 zijn gemoeid (begroot voor 2015: € 11.650).
De voorzitter beseft dat wanneer ARMEX ophoudt als papieren uitgave te
verschijnen, dit voor sommigen aanleiding zal zijn om hun lidmaatschap of
abonnement op te zeggen. Hij benadrukt dat een gevorderde leeftijd geenszins een
belemmering hoeft te zijn zich op het internet te begeven en wijst op de
mogelijkheden tot ondersteuning daarbij via bijvoorbeeld SeniorWeb, alsmede op het
gemak van e-mail en een geringere belasting van het milieu.
Met een ledental van tenminste 350 is het mogelijk om ondanks een verlaging van de
contributie tot een structureel sluitende begroting te komen. Het lidmaatschap van de
KNVOL is dan weliswaar niet meer noodzakelijk voor het kunnen lezen van ARMEX ,
het blijft echter recht geven op deelname aan Themadagen, symposia en excursies
terwijl de leden bovendien financieel bijdragen aan het uitdragen van de
doelstellingen van de KNVOL (middels ARMEX, maar bijvoorbeeld ook onze
bijzondere leerstoel).
In eerste instantie had het hoofdbestuur de bedoeling de contributie te verlagen tot €
25,00 per jaar. Dit zou resulteren in een begroot negatief exploitatieresultaat voor
2016 van € 1.750, waarbij werd uitgegaan van een éénmalige investering in de
website van de KNVOL van € 1.500. Op basis van voortschrijdend inzicht lijken in
toekomst echter verdere investeringen in onze website wenselijk of noodzakelijk,
terwijl ook de onderhoudskosten van de website (voor 2016 begroot op € 300)
zouden kunnen toenemen. Voorgesteld wordt derhalve, met ingang van 1 januari a.s.
over te gaan tot het uitsluitend in digitale vorm laten verschijnen van ARMEX en de
contributie op proef te verlagen tot minimaal € 30,00 (voor jeugdleden:
€ 20,00) per jaar. Na een jaar kan dan worden beoordeeld in hoeverre een verdere
verlaging van de contributie mogelijk en wenselijk zou zijn. Mocht op deze wijze een
sluitende exploitatie in 2016 onverhoopt niet mogelijk blijken te zijn, moet ernstig
worden betwijfeld of de KNVOL nog wel verder kan blijven bestaan.
De hoofdredacteur van ARMEX wijst erop, dat in het jaar 2015 de kosten voor
ARMEX hoger zullen uitvallen dan begroot omdat rekening was gehouden met een
bedrag van € 3.900 aan advertentie-inkomsten (Waarvan € 0,00 werd gerealiseerd).
In antwoord op een vraag van de Heer T. Goudsmits laat hij weten dat er nog steeds
actief naar adverteerders wordt gezocht.
De Heer J.N.A Groenendijk vraagt zich af of bekend is hoeveel leden een
internetaansluiting hebben; verder wijst hij op de mogelijkheid van het verzenden van
elektronische nieuwsbrieven (zoals bij de KVNRO wordt gedaan) en lijkt het hem
goed dat bij het uitkomen van elk nieuw nummer van ARMEX de leden daarvan
middels een e-mailbericht worden verwittigd. De voorzitter antwoordt dat reeds werd
besloten programmatuur voor dat laatste aan te schaffen maar dat naar de meest
geschikte nog wordt gezocht.

Volgens de Heer C.H.C. Janssen zijn er ook leden die om medische redenen niet
met computers en/of het internet overweg kunnen. Bij digitalisering van ARMEX
voorziet hij problemen bij onder meer de bibliotheken en ambassades die het blad nu
nog ontvangen. Hij pleit ervoor om 2016 een overgangsjaar te laten zijn en wijst op
het belang te blijven beschikken over een door het ISSN Centrum Nederland
(ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek) verstrekt ISSN-nummer (momenteel:
0922 - 2797). Ook zou hij de website graag van een zoekmachine voorzien willen
zien.
De voorzitter antwoordt dat het financieel domweg niet haalbaar is om ARMEX in
2016 ook nog in papieren vorm te laten verschijnen. In antwoord op een vraag van
de Heer E. Jaspers meent hij dat het in uitzonderlijke gevallen waarschijnlijk wel
mogelijk zal zijn dat de secretaris aan een lid desgewenst een uitgeprinte versie van
ARMEX per post doet toekomen. Een dergelijk verzoek zou overigens ook kunnen
worden gedaan aan ieder ander lid van de KNVOL dat beschikt over een computer
met internetaansluiting en printer. Op deze mogelijkheid zal in de laatste ARMEX van
dit jaar worden gewezen.
De Heer T. Goudsmits is benieuwd naar de plannen voor de indeling van het blad en
vraagt of de verschijningsfrequentie van ARMEX weer zes maal per jaar zal worden
in plaats van vier maal. Hij vindt dat de door de KL uitgebrachte elektronische
periodieken zich onprettig laten lezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Militaire
Spectator. De hoofdredacteur van ARMEX laat weten te denken aan een formule
zoals wordt gehanteerd door de Internationale Spectator (Clingendael Magazine voor
Internationale Betrekkingen), waarbij de artikelen in kleur uit te printen zijn. In 2016
heeft hij financieel de ruimte voor het uitbrengen van negentig pagina’s betaalde
tekst. Het uitbrengen van zes nummers van elk vijftien pagina’s zou dus mogelijk zijn.
Het daarnaast uitbrengen van een elektronische nieuwsbrief (vier maal per jaar of in
kleinere porties, eventueel in een uitsluitend voor leden toegankelijk afgeschermd
deel van de website) is nog een punt van aandacht. Aan kopij is in ieder geval géén
gebrek!
De voorzitter wijst erop, dat het op de website plaatsen van losse artikelen
eenvoudiger en goedkoper is dan van een echt “blad” met paginering. Ook is dan
sprake van een grotere flexibiliteit, zodat beter kan worden ingespeeld op de
actualiteit en het werk van de redactie meer kan worden gespreid zodat piekbelasting
wordt vermeden.
De Heer A. Thoutenhoofd bepleit het zoeken van samenwerking met aanverwante
verenigingen, om eventueel te komen tot een vereniging “Onze Krijgsmacht”. De
voorzitter antwoordt dat daartoe in het verleden (zij het niet zeer onlangs) reeds vele
en intensieve pogingen zijn gedaan. “Onze Luchtmacht” wil beslist haar eigen
identiteit behouden en kent géén financiële problemen; dat laatste omdat hun
periodiek weinig moeite lijkt te hebben met het vinden van adverteerders (de
industrie profiteert natuurlijk van de investeringen voortvloeiend uit het F-35 Lightning
II-programma) en omdat een groot aantal van de leden bestaat uit “vliegtuigspotters”
met vaak weinig of geen affiniteit met Defensie maar vooral geïnteresseerd in het
verenigingsblad en dan speciaal de foto’s (middenpagina!). “Onze Vloot” geeft géén
eigen blad uit maar brengt enkele pagina’s verenigingsnieuws onder in “Maritiem
Nederland”. Een dergelijke constructie was ook het enige waartoe de KVNRO
destijds voor ons bereid was in “De Reserve- Officier”). De Heer T. Goudsmits vraagt

zich af of hier niet wat breder moet worden gekeken. De voorzitter meent dat primair
onze doelstellingen in het oog moeten worden gehouden (waarbij wat dat betreft
géén water in de wijn mag worden gedaan) en dat verder een probleem is dat de
KNVOL maar een kleine speler is. Voor suggesties in dezen houdt het hoofdbestuur
zich echter aanbevolen!

Globale begroting 2016 en verlaging van de contributie.
De Heer P.A.C. Beelaerts van Blokland wil eerst wat algemene opmerkingen maken
en uit zijn teleurstelling over de ter tafel gebrachte en zijns inziens veel te veel intern
gerichte concept- begroting voor 2016. Hij vindt daarin niet terug waar de KNVOL
juist in deze tijd voor zou moeten staan. Het terugbrengen van de “Overige uitgaven”
en vooral de geringe bedragen die zijn uitgetrokken voor de “Scriptieprijs” (€ 250) en
de “Themadag” (€ 250) worden gehekeld. De KNVOL is zijns inziens bij uitstek de
vereniging die zou moeten helpen om antwoorden te vinden op vragen als “moet
Defensie niet méér worden ingeschakeld bij het bestrijden van terrorisme?” of “wat is
/ wordt de functie van grondtroepen?”. Overwogen zou moeten worden het aantal
Themadagen Vrede & Veiligheid uit te breiden en discussiemiddagen of symposia te
organiseren in samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld met “Onze
Luchtmacht” over de taken en inzet van grondtroepen). Er lijkt in deze tijd vol
verwarringen een interessante publieke taak voor de KNVOL te zijn weggelegd
waarbij het nodig is om méér en meer doelgerichte initiatieven te ontplooien. Hij stelt
dan ook voor om de contributie nog een jaar op € 40,00 te houden en zich de
komende tijd nog eens extra op de positie van de KNVOL te bezinnen en wat bakens
te verzetten. Hij zou zich kunnen voorstellen dat er dan goede redenen zijn om de
contributie zelfs te verhogen!
De voorzitter acht bij handhaving van de contributie op € 40,00 het risico te groot dat
meer dan de helft van het aantal leden het lidmaatschap zal opzeggen. De
scriptieprijs bedraagt niet € 250,00 maar € 500,00; deze prijs wordt namelijk
uitgereikt samen met de Stichting Schouwenburg Fonds (die de helft van dat bedrag
ter beschikking stelt). De kosten voor de Themadag Vrede & Veiligheid kunnen zo
laag worden begroot omdat de voorzitter van de organiserende stichting (de
generaal-majoor der mariniers b.d. mr. drs. C. Homan) er met zijn grote netwerk
(onder meer bij het Instituut Clingendael) tot nu toe steeds in geslaagd is om
hoogwaardige sprekers bereid te vinden daar om niet (of slechts tegen vergoeding
van reiskosten) hun bijdrage te leveren.
Van de opmerkingen van de Heer Beelaerts van Blokland is echter goed nota
genomen en het hoofdbestuur zal de suggesties door hem gedaan zeker meenemen.
De mogelijkheden om als KNVOL meer de barricaden op te gaan en beter in te
spelen op de actualiteit zullen serieus worden bezien.
De Heer P.R. Klop heeft na de verhoging van de minimum-contributie van € 30,00
naar € 40,00 als ledenadministrateur het afgelopen jaar duidelijk méér moeite
ervaren bij de inning ervan. Hij pleit daarom voor verlaging tot € 30,00, hetgeen ook
een psychologisch effect zou kunnen hebben. Verder is hij ervan overtuigd dat het
mogelijk is voor een symposium of iets dergelijks sponsoren te vinden, zodat een

dergelijke activiteit kostendekkend zou kunnen zijn; desgewenst is hij graag bereid
zoiets zelf te regelen.
De Heer C.H. Heidt vraagt zich af of het hoofdbestuur geen problemen voorziet
wanneer de contributie wordt verlaagd tot minimaal € 30,00; in de brief van de
voorzitter d.d. 9 november 2015 die de convocatie voor deze Algemene Vergadering
begeleidde werd de leden immers een minimum- contributie voorgespiegeld van €
25,00. De voorzitter antwoordt dat conservatief en reëel werd begroot. Bij een
minimum-contributie van € 25,00 zou zonder de éénmalige investering van € 1.500 in
onze website het begrote tekort € 250 hebben bedragen, hetgeen nog juist
acceptabel zou zijn geweest. Vanwege in de toekomst mogelijk noodzakelijke
verdere investeringen in de website en een eventuele stijging van de jaarlijkse
onderhouds- en beveiligingskosten leek het op deze wijze beschikbare budget bij
nader inzien tòch te krap, zodat alsnog werd gekozen voor een minimum-contributie
van € 30,00. Mogelijk zijn voor de website overigens nog enkele sponsoren (voor €
500 of meer per jaar) te vinden.
De Heer E. Jaspers vraagt zich af of alle mogelijkheden zijn benut om de aanwas
van nieuwe leden te vergroten. Door op de KNVOL-website vragen aan de orde te
stellen als “moet IS in Syrië door ons worden gebombardeerd of niet?” zou mogelijk
de interesse kunnen worden gewekt van potentiële nieuwe leden. De Heer T.
Goudsmits geeft op basis van zijn ervaringen bij een locale scouting-vereniging het
instellen van een tijdelijke commissie (bestaande uit gewone en bestuursleden) in
overweging die de ledenwerving zou kunnen bezien. De voorzitter wijst erop, dat
ledenwerving al vele jaren een punt van aandacht is en dat dit ook zo zal blijven;
overigens werd zo ongeveer alles op dat gebied al eens zonder succes geprobeerd.
Mevrouw B. Hamstra vult aan dat ook de vergrijzing van het ledenbestand één van
de problemen is. Verder was in het verleden de presentatie van de KNVOL op de
Landmachtdagen redelijk succesvol; door de gewijzigde en gedecentraliseerde opzet
van de Landmachtdagen is dat niet meer mogelijk en zijn wij dus een
wervingsmoment kwijt. Door de bezuinigingen bij Defensie is het ook niet meer zo
dat alle dienstverlaters van hun werkgever een folder van de KNVOL en een gratis
abonnement voor één jaar op ARMEX uitgereikt krijgen. Wij moeten kansen zien te
vinden om onze boodschap uit te dragen. Ten opzichte van enkele jaren geleden
lijken wij echter de wind mee te hebben en kan wat dit betreft worden gesproken van
een ommezwaai.
Middels handopsteken wordt vervolgens unaniem besloten, per 1 januari het
magazine ARMEX uitsluitend nog digitaal op de KNVOL-website te laten verschijnen,
de minimum-contributie te verlagen tot € 30,00 (voor jeugdleden: € 20,00) per jaar en
de begroting voor 2016 goed te keuren.
Rondvraag en sluiting.
De Heer C.H.C. Janssens zou graag zien dat t.z.t. wordt teruggekomen op de
vergrijzing van het ledenbestand en de ledenwerving. Vervolgens sluit de voorzitter
om 12.00 uur de vergadering, waarna in de foyer nog een “staande” lunch wordt
geserveerd.

