Secretarieel Jaarverslag 2016
Algemeen
Het aantal opzeggingen van leden vanwege het staken van de papieren uitgave van
ARMEX bleef gelukkig lager dan gevreesd. Wèl verloor de KNVOL daardoor 51
zakelijke abonnees (bedrijven en bibliotheken). Het jaar 2017 wordt ingegaan met
zo’n 310 betalende leden en 10 jeugdleden.
De penningmeester van het hoofdbestuur verklaarde zich bereid om ook de functie
van “webmaster” van de verenigings-website op zich te nemen en kweet zich met
verve van die taak. Een oriënterend onderzoek werd gestart naar de rol die de “social
media” voor de KNVOL zouden kunnen spelen.
De regiovertegenwoordiger Noord- en Zuid-Holland, de heer M.M.W. Kasteleijn, kon
worden aangetrokken als kandidaat plaatsvervangend voorzitter van het
hoofdbestuur en de heer Martijn Knapen (oud bestuurslid van de
Studentenvereniging voor Internationale betrekkingen te Utrecht) als kandidaat
student-lid. Vooruitlopend op hun verkiezing in 2017 startten beide heren reeds met
hun werkzaamheden in het hoofdbestuur.
De regiovertegenwoordiger Zuid, de heer C.H.J. Veldkamp, gaf de wens te kennen
vanwege zijn gevorderde leeftijd van deze functie te worden ontheven. De functies
van regiovertegenwoordiger Noord en Midden waren reeds vacant (en werden
waargenomen door respectievelijk de regiovertegenwoordiger Oost en het
hoofdbestuurslid mr. S.H. Steendam). Gezien de al sinds vele jaren sterk
afgenomen inhoud van de functie van regiovertegenwoordiger (voorheen onder
meer aanspreekpunt voor de leden, bezoeker van leden bij ziekte of jubilea en een
substantiële rol spelend bij de ledenwerving), van wie de werkzaamheden zich
eigenlijk beperkten tot het periodiek entameren of organiseren van lezingen of
excursies besloot het hoofdbestuur alle taken van de regiovertegenwoordigers over
te nemen.
De financiële afwikkeling van het KL 200-symposium kon, nadat de staf van
Commandant Landstrijdkrachten het af liet weten, in 2016 door de voorzitter
persoonlijk eindelijk worden afgerond.
De ledenadministratie werd ook dit jaar weer met grote toewijding en nauwgezetheid
verzorgd door ons erelid de heer P.R. Klop.
Algemene Vergaderingen
De reguliere Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 19 mei 2016 in
ECHOS-Home “De Schakel” in Ermelo.
Omdat op dat moment nog niet duidelijk was wat de digitalisering van ARMEX zou
gaan betekenen voor het ledenbestand en de (financiële) toekomst van de
vereniging werd besloten, het mandaat van de voorzitter andermaal met één jaar te
verlengen. Plaatsvervangend voorzitter luitenant-kolonel mevrouw B. Hamstra en de
AOOI H.J.W. van Loon traden af als lid van het hoofdbestuur, respectievelijk
vanwege een plaatsing in het buitenland en vanwege het bereiken van de FLOgerechtigde leeftijd.
De heer R. Kloosterman werd benoemd als lid van de kascontrolecommissie voor
2016 (naast de heer E. Jaspers) en voor 2017.

Besloten werd om een brief te doen uitgaan aan de Minister van Defensie om uiting
te geven aan de ernstige zorgen van de vereniging over het huidige Defensiebeleid.
KMS-adjudant Muller verzorgde een presentatie over de huidige structuur en inhoud
van de Nederlandse onderofficiersopleidingen en de vergadering werd afgesloten
met een bezoek aan de Historische Collectie van de Koninklijke Militaire School.
Activiteiten hoofdbestuur
Het hoofdbestuur kwam zeven maal in vergadering bijeen, de eerste twee maal in de
Kromhoutkazerne te Utrecht en nadien (omdat auto’s van bezoekers daar niet meer
welkom bleken op het kazerneterrein) in de Manoeuvre School op de
Bernhardkazerne te Amersfoort.
De voorzitter had op 22 januari een gesprek met C-LAS en op 31 oktober met diens
opvolger. Als uitvloeisel van de in aansluiting op de Algemene Vergadering aan de
Minister van Defensie verzonden brief werd voor begin 2017 een gesprek gepland
met de directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie van de Hoofddirectie
Beleid, dr. S.J.G. Reyn.
Op 12 maart vertegenwoordigde de voorzitter de KNVOL tijdens een concert van het
Korps Nationale Reserve in Amersfoort. Ook was hij aanwezig bij de commandooverdracht van de Commandant Landstrijdkrachten op 24 maart in Breda.
Verder was de voorzitter op 8 juni 2016 in Slot Zeist aanwezig bij de slotzitting van
het Nationaal Comité TYCAF (Thank You Canada and Allied Forces) en op 10 juni bij
het concert “Saluut! Een groet van de veteranen” van Renee van Bavel in Apeldoorn.
Op 11 juni bewees hij de laatste eer aan Luitenant-Generaal der Cavalerie b.d.
Ruurd Reitsma in Fort Voordorp te Groenekan. Op 29 juni 2016 gaf de voorzitter aan
boord van Zr. Ms. Johan de Witt acte de présence op de Relatievaardag van de KM.
Op 31 augustus was hij aanwezig bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding
aan ons bestuurslid de adjudant Henk van Loon; hij werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Leerstoel
De tweede termijn van onze bijzonder hoogleraar prof. dr. J. Hoffenaar liep in 2016
af. De Universiteit Utrecht heeft aangegeven, hem middels een reguliere aanstelling
graag als hoogleraar te willen behouden. Over het instellen van een bijzondere
leerstoel vanwege de KNVOL met een nieuwe leeropdracht is nog steeds overleg
gaande met de Universiteit Utrecht en met het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie.
ARMEX
De hoofdredacteur is er met grote persoonlijke inzet op bewonderenswaardige wijze
in geslaagd de transitie van ARMEX van een papieren naar een digitale uitgave vorm
te geven met behoud van de hoge kwaliteit van ons onafhankelijk defensiemagazine.
Er werd gekozen voor het online programma Editoo ®. In het jaar 2016 verschenen
vijf nummers van gemiddeld 16 pagina’s, door eenieder vrijelijk en kosteloos in te

zien, te downloaden of uit te printen. Het verenigingsnieuws maakt geen deel meer
uit van het blad ARMEX maar is uiteraard wel op de KNVOL-website te vinden.
De leden en andere relaties krijgen telkens met e-mail bericht van het verschijnen
van een nieuw nummer op de KNVOL-website.
Ten behoeve van het verenigingsarchief en enkele zeer trouwe leden zonder
internet- verbinding worden van elk nummer van ARMEX in principe nog tien
exemplaren op papier gedrukt.
Voor de opmaak van het blad kreeg de hoofdredacteur assistentie van het
hoofdbestuurslid mr. S.H. Steendam, terwijl daarvoor later in het jaar daarnaast de
heer Henk Boons bereid werd gevonden tegen een bescheiden vergoeding de lay
out te verzorgen.
Het aantrekken van adverteerders c.q. sponsoren voor ARMEX en voor de website
verliep vooralsnog moeizaam.
Herdenkingen / excursies
Op 4 mei was namens het hoofdbestuur mr. S.H. Steendam aanwezig bij de
Nationale Herdenking in Amsterdam terwijl bij de herdenkingsplechtigheid op de
Grebbeberg namens de KNVOL een krans werd gelegd door de luitenant-kolonels
(R) Gerrit van Rijssen en Hans Garrels. Op 10 mei vertegenwoordigde de heer P.R.
Klop de KNVOL bij de herdenking van de Slag om Ypenburg.
Op 19 februari vond een door de regiovertegenwoordiger Oost georganiseerde
excursie plaats naar het Joint ISTAR Commando in de Generaal Winkelmankazerne
(Harskamp).
Door de regiovertegenwoordiger Zuid werd op 9 juni een excursie verzorgd naar het
Opleidings- en Trainingscentrum van de Genie te Vught.
Dankzij het hoofdbestuurslid luitenant-kolonel (R) prof. dr. J.L.N. Roodenburg kon op
6 september een bezoek worden gebracht aan een oefening van het 400
Geneeskundig Bataljon te Ermelo.
Op initiatief van de aankomend vice- voorzitter de heer M.M.W. Kasteleijn vond
tenslotte op 14 december een excursie plaats naar het Internationale Strafhof (ICC)
te ’s-Gravenhage, waaraan 28 leden en 7 introducées deelnamen.
Themadag
Als gevolg van de ontwikkelingen in relatie tot de leerstoel van de bijzondere
hoogleraar, functiewisselingen aan de universiteit van Utrecht en het ontbreken van
een student als lid van het hoofdbestuur kon de voor 2016 beoogde Themadag
helaas geen doorgang vinden en werd besloten deze te verplaatsen naar de eerste
helft van 2017.
De destijds door de KNVOL opgerichte Stichting Organisatie Themadagen Vrede en
Veiligheid werd opgeheven en haar taken werden overgenomen door het
hoofdbestuur.
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Aldus goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNVOL op 19 december 2016.
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