Verslag Algemene Vergadering 2018
De vergadering werd gehouden op woensdag 16 mei 2018 in gebouw R van de
Bernhardkazerne te Amersfoort, waar gastvrijheid werd genoten bij het Opleidings- en
Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht. Inclusief het hoofdbestuur waren er 38
leden aanwezig, waarvan vier vergezeld door hun echtgenote.
De deelnemers werden vanaf 09.30 uur ontvangen met koffie/thee.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.10 uur en heet de aanwezigen welkom, met een
speciaal woord voor de meegekomen echtgenotes en voor de ereleden C.H.C. Janssen,
P.R. Klop en F.M. Wessels.
Bericht van verhindering werd ontvangen van 29 leden, waaronder het lid van het
hoofdbestuur professor dr. J.L.N. Roodenburg.
De aanwezigen werd een “zinvol, succesvol en vreugdevol samenzijn” toegewenst door de
heer en mevrouw Stuart uit Eindhoven, die – behorende tot de meest trouwe bezoekers
van de Algemene Vergaderingen van de vereniging – dit jaar vanwege gezondheidsproblemen helaas verstek moesten laten gaan.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Op verzoek van de vergadering wordt aan de agenda toegevoegd agendapunt 5a:
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter wijst de vergadering op het feit, dat onze bijzonder hoogleraar Jan Hoffenaar
vorig jaar door de Universiteit Utrecht in dienst werd genomen. Het aanstellen van een
nieuwe hoogleraar met (vrijwel) dezelfde leeropdracht aan diezelfde universiteit lijkt weinig
zinvol en zou ook op praktische bezwaren stuiten. Daarom werd de Rijksuniversiteit
Groningen benaderd met het verzoek, aldaar namens onze vereniging een bijzondere
leerstoel op het gebied van ‘de krijgsgeschiedenis, in het bijzonder de
veiligheidsproblematiek’ te mogen vestigen. Tot dusver werd daarop met grote
welwillendheid gereageerd. Door toedoen van de decaan van de Faculteit der Letteren
werd inmiddels een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld, die zich zal buigen over
de inhoud van de leerstoel en over het CV van de beoogde kandidaat teneinde een

structuurrapport op te stellen. De kandidaat voor het bijzondere hoogleraarschap werd
geselecteerd samen met (en: uit de gelederen van) het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH), deel uitmakend van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
Vervolgens wijst de voorzitter de vergadering op zijn, in het laatstverschenen nummer van
ARMEX verschenen artikel over de ‘Defensienota 2018’, waarvan een beknopte
samenvatting wordt gegeven. Hij maakt duidelijk, dat het feit dat investeringsplannen zich
uitstrekken over een periode van vijftien jaar samenhangt met de levertijden van het
materiaal. Helaas blijkt de horizon voor een kabinet vaak niet verder te reiken dan vier jaar.
De Defensienota 2018 beoogt het terugkomen van de krijgsmacht op een aanvaardbaar
niveau, niet op het niveau waarop wij qua slagkracht zouden moeten zitten. De voorzitter
benadrukt, dat de economische positie van Nederland in de wereld (af te leiden uit het
BNP) verplichtingen schept; vrijheid is niet vrijblijvend. De grondwettelijke taak van onze
krijgsmacht is de bescherming van onze nationale belangen: Vrede, veiligheid en welvaart.
Als handelsnatie zijn afzetgebieden voor ons essentieel en voor veel zaken (onder meer:
energie) zijn wij afhankelijk van import. Stabiliteit in de wereld en handhaving van de
internationale rechtsorde zijn daarvoor een vereiste.
Verslagen
In het verslag van de Algemene Vergadering 2017 blijkt mr. S.H. Steendam onder
‘ARMEX-zaken’ te onrechte te zijn vermeld als ‘mr. H.S. Steendam’. Vanuit de vergadering
wordt opgemerkt dat met de zojuist gedane mededelingen van de voorzitter ruimschoots
werd voldaan aan het tijdens de vorige Algemene Vergadering door de heer C. de Groen
geuite verzoek, om een bespreking van “De toestand in de wereld” op te voeren als vast
agendapunt.
Voor het overige geeft dit verslag geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en hetzelfde
geldt voor het Secretarieel Jaarverslag 2017. Beide verslagen worden verder ongewijzigd
goedgekeurd.
Financiële zaken
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatierekening 2017.
Per abuis is op de rondgezonden en ter inzage liggende exemplaren de aanduiding
‘CONCEPT’ blijven staan, welke kan worden genegeerd.
Hij prijst de discipline die door de budgethouders in acht is genomen en met name door de
redactie van ARMEX. Eigenlijk werd bij vrijwel alle posten binnen de begroting gebleven.
Voor het investeren in een nieuwe website was een bedrag van € 1.500 begroot. De
penningmeester was met een leverancier in een vergevorderd stadium van onderhandeling
toen de bewuste firma plotseling failliet ging. Als gevolg daarvan bleek in plaats van het
begrote verlies van € 450 sprake van een positief exploitatieresultaat van € 902.

Vervolgens komt de balans per ultimo 2017 aan de orde.
Het daarop vermelde bedrag aan openstaande vorderingen inzake advertenties (€
1.816,89) kon inmiddels worden geïnd. Het eigen vermogen laat ook dit jaar weer een
geringe stijging zien (van € 37.849,61 naar € 38.139,22).
Bij afwezigheid van de heer E. Jaspers leest de heer R. Kloosterman het door hem
ondertekende proces-verbaal van de kascontrolecommissie voor, waarin verslag wordt
gedaan van het onderzoek ten huize van onze ledenadministrateur de heer P.R. Klop op
10 mei 2018. Conform het advies van de kascontrolecommissie verleent de vergadering,
met complimenten aan de penningmeester, het hoofdbestuur bij acclamatie decharge voor
het in 2017 gevoerde financiële beleid.
De voorzitter spreekt een woord van dank uit jegens de leden van de
kascontrolecommissie. De heer R. Kloosterman werd bereid gevonden zijn controlerende
werkzaamheden te continueren voor het volgende jaar en wordt op voorstel van het
hoofdbestuur bij acclamatie herbenoemd als lid van de kascontrolecommissie voor 2018.
De heer E. Jaspers heeft gedurende drie achtereenvolgende jaren deel uitgemaakt van de
kacontrolecommissie, zodat van hem in die functie nu afscheid moet worden genomen. De
voorzitter uit namens de vereniging woorden van waardering en dankbaarheid voor zijn
inzet. De heer N. Kooijman (wegens onvoorziene omstandigheden helaas niet in staat bij
de vergadering aanwezig te zijn) heeft in het verleden al eerder deel heeft uitgemaakt van
de kascontrolecommissie en verklaarde zich bereid om zitting te nemen in de
kascontrolecommissie voor 2018; de heer N. Kooiman wordt op voordracht van het
hoofdbestuur bij acclamatie benoemd.
De voorzitter vraagt of zich onder de aanwezige leden ook personen bevinden die bereid
zouden zijn om het volgende jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie; in dat geval
zou de secretaris alvast hun namen kunnen noteren ten behoeve van de voordracht op de
Algemene Vergadering 2019. Er geven zich geen kandidaten op.
Hierna geeft de penningmeester een toelichting op de begroting voor 2018.
Aan de ‘Ontvangsten’-kant werden de contributie- inkomsten, gelet op het
exploitatieresultaat vorig jaar, iets lager begroot dan voor 2017 (€ 9.000 in plaats van
€ 10.000). Dat voor ‘Giften’ een zoveel lager bedrag werd opgenomen dan het
exploitatieverslag over 2017 vermeldt (€ 250 tegenover € 915) komt voort uit het feit dat de
van sponsoren ontvangen bijdragen (voor bijvoorbeeld plaatsing van een bedrijfslogo of
‘banner’ op de verenigingswebsite) nu onder ‘Advertentieopbrengsten’ worden geboekt.
Van het voor ‘Advertentieopbrengsten’ opgenomen bedrag van € 4.000 – een bedrag van
€ 2.100 hiervan is inmiddels al binnen – heeft bijna de helft betrekking op advertenties die
al eind vorig jaar (in de laatste drie edities van ARMEX) werden geplaatst. Bij het begroten
van deze post is dus, hoewel er goede vooruitzichten zijn op het binnenhalen van
adverteerders, met grote voorzichtigheid te werk gegaan.

Het hoofdbestuur is, zo laat de penningmeester weten, in overleg met de Koninklijke
Landmacht om – in navolging van onze zustervereniging ‘Onze Luchtmacht’ – eventueel te
komen tot te oprichting van een zgn. ‘ARMEX Business Club’, die een brugfunctie zou
kunnen vervullen tussen defensie- georiënteerde bedrijven en de krijgsmacht (met name:
de Koninklijke Landmacht). De opzet is om de bedrijven en instellingen die (voor zo’n € 250
per jaar) lid zijn van deze ‘ARMEX Business Club’ tenminste vier maal per jaar uit te
nodigen voor een bijeenkomst: twee maal op een Defensie-locatie (bijvoorbeeld bij een
onderdeel van de Koninklijke Landmacht) en twee maal bij een bedrijf of andere civiele
instantie. Deze bijeenkomsten zouden dan óók toegankelijk kunnen zijn voor de leden van
‘Ons Leger’. Als ‘spin-off’’ zal het naar verwachting met deze ‘ARMEX Business Club’ voor
de vereniging en ARMEX ook gemakkelijker worden om adverteerders aan te trekken. De
penningmeester benadrukt, dat een dergelijk initiatief uisluitend kans van slagen heeft
indien de Commandant Landstrijdkrachten daarmee akkoord zou gaan.
Aan de ‘Uitgaven’-kant is sprake van een geringe stijging van de verwachte kosten van
ARMEX: € 8.300 (begroot voor 2017: € 7.250).
Omdat de nieuwe bijzonder hoogleraar vrijwel zeker pas volgend jaar zal aantreden,
werden in de begroting voor 2018 nog géén kosten daarvoor opgevoerd.
De heer P.A.J. Nieuwenhuis vraagt zich met betrekking tot de ‘ARMEX Business Club’ af
wat precies de procedures zullen zijn en wie bijvoorbeeld de bedrijven gaat selecteren en
benaderen. De vice- voorzitter laat weten dat dit gezamenlijk met de Commandant
Landstrijdkrachten zal worden gedaan.
Op een vraag vanuit de zaal of de krijgsmacht zich uit integriteitsoverwegingen niet uiterst
terughoudend zal opstellen tegenover een dergelijk initiatief antwoordt de vice- voorzitter,
daar niet voor te vrezen. De ‘Business Club Onze Luchtmacht’ heeft ongeveer veertig (40)
leden en is de afgelopen jaren een groot succes gebleken. En bij de Koninklijke Marine is
de jaarlijkse ‘Johan de Witt Conferentie’ één groot lobby- circuit. Kortgeleden werd ook al
een ‘Artillery Business Club’ opgericht. Ook ondersteunt de Stichting Nederlandse Industrie
voor Defensie en veiligheid (NIDV) dergelijke initiatieven.
De voorzitter merkt op dat de vereniging ‘Ons Leger’ en de ‘ARMEX Business Club’ voor
de Koninklijke Landmacht ook van nut zouden kunnen zijn door als spreekbuis te fungeren.
In tegenstelling tot de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht stelt dit de
Koninklijke Landmacht zich in de media doorgaans erg terughoudend op.
De heer R. Kloosterman memoreert dat de Vereniging Officieren Verbindingsdienst twee
maal per jaar bijeenkomt in Stroe, waar het dan zwart ziet van de industrieën en
commerciële dienstverleners.
De hoofdredacteur van ARMEX wijst erop, dat de Gouden Driehoek van overheid,
bedrijfsleven/industrie en kennisinstellingen/onderzoeksinstituten een door de Defensietop geaccepteerd concept is.

De gepresenteerde begroting voor 2018 wordt ongewijzigd bij acclamatie goedgekeurd.
Vervolgens wordt een vergaderpauze van tien minuten ingelast.
Personele zaken
De voorzitter licht toe dat hijzelf en de secretaris aftredend zijn en statutair niet
herkiesbaar, omdat beiden twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar zitting hebben
gehad in het hoofdbestuur. Het mandaat van de voorzitter werd na afloop van diens
tweede zittingstermijn in 2014 bovendien door de Algemene Vergadering nog drie maal,
telkens voor één jaar, verlengd.
De jarenlange rigoureuze bezuinigingen op Defensie hebben helaas ook voor onze
vereniging hun tol geëist. In de eerste plaats zijn daardoor alle subsidies van die zijde
weggevallen (te denken valt daarbij aan uiteenlopende zaken als het gratis
proefabonnement van een jaar op ARMEX voor dienstverlaters van de Koninklijke
Landmacht, een tegemoetkoming voor het verzorgen van de opmaak van ARMEX, of
financiële en faciliterende bijdragen t.b.v. door ons georganiseerde symposia of
excursies). In het kader van diezelfde bezuinigingen bij Defensie was met name bij de
Koninklijke Landmacht vele jaren lang nauwelijks sprake van grote investeringen, met als
gevolg dat het voor ARMEX vrijwel onmogelijk bleek om als voorheen industriële
adverteerders aan te trekken.
Gelukkig lijkt in budgettair opzicht bij Defensie sinds kort sprake van een kentering, maar
de positieve effecten voor onze vereniging zullen naar valt te vrezen nog wel enige tijd op
zich laten wachten.
Bij de levensvatbaarheid van onze vereniging op langere termijn kunnen, vooral in
financieel opzicht, op dit moment dus nog steeds vraagtekens worden geplaatst.
Dat maakt het bijzonder moeilijk, als nieuwe voorzitter een persoon aan te trekken met
een statuur die recht doet aan deze Koninklijke vereniging met haar respectabele historie.
En wat de secretaris betreft: Ondanks intensief speurwerk kon binnen ons ledenbestand
tot op heden helaas nog niemand worden gevonden die bereid zou zijn diens functie over
te nemen.
Het hoofdbestuur voelt zich daardoor genoodzaakt om aan de vergadering voor het
komende verenigingsjaar dispensatie te vragen van artikel 8.7 van de Statuten, teneinde
herbenoeming van de voorzitter en van de secretaris mogelijk te maken.
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. De heren P.J.E.J. Striek en P.C. Dijkgraaf
worden bij acclamatie herbenoemd als respectievelijk voorzitter en secretaris van het
hoofdbestuur.
Aftredend en herkiesbaar is het lid van het hoofdbestuur mr. S.H. Steendam. Hij wordt bij
acclamatie herbenoemd.
De voorzitter deelt de vergadering mee, naarstig op zoek te zijn naar iemand die bereid is
om tot het hoofdbestuur toe te treden en op termijn de ledenadministratie zou kunnen

overnemen. Hij roept eenieder die daar belangstelling voor zou hebben op om dat kenbaar
te maken aan het hoofdbestuur. Daar kan met desgewenst ook terecht voor nadere
inlichtingen.
Verder memoreert de voorzitter dat met hulp van de Commandant Landstrijdkrachten nog
steeds wordt gezocht naar een geschikte actief dienende onderofficier die tot het
hoofdbestuur zou willen toetreden, als opvolger van Henk van Loon (die in 2016 met
functioneel leeftijdsontslag ging). Probleem daarbij is momenteel de grote werkdruk
(samenhangend met de ca 5.500 vacatures). Er wordt groot belang gehecht aan de
aanwezigheid van een onderofficier in het hoofdbestuur, omdat deze dicht bij de werkvloer
staat.
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
Het lid van het hoofdbestuur mr. S.H. Steendam memoreert, dat de met ingang van 25 mei
a.s. van kracht wordende AVG in tegenstelling tot de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens géén Vrijstellingsbesluit kent met uitzonderingsbepalingen voor kleine
verenigingen en stichtingen. Door de vereniging ‘Ons Leger’ worden echte géén ‘gevoelige’
persoonsgegevens verwerkt (zoals afkomst of geboorteplaats) en evenmin is sprake van
commerciële activiteiten. Er zal echter wel een ‘privacyverklaring’ moeten worden
opgesteld. Met die taak zal hij zich gaarne belasten. De ‘deadline’ van 25 mei a.s. zal
daarbij waarschijnlijk niet worden gehaald maar het zal zeker niet tot het einde van het jaar
duren. Wellicht is het te overwegen, een deel van de privacyverklaring op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement.
De heer P.A.J. Nieuwenhuis wijst erop dat bijvoorbeeld het door hem van de secretaris
ontvangen e-mailbericht met de bevestigingsbrief inzake zijn opgave voor deze
vergadering strijdig was met de AVG-bepalingen, aangezien de e-mailadressen van alle
andere geadresseerden door hem waren in te zien; dit kan worden ondervangen door bij
het verzenden gebruik te maken van de optie ‘BCC’ (‘Blind Carbon Copy’).
Bij monde van de heer Steendam zegt het hoofdbestuur toe, in de geest van de AVG
zorgvuldig om te zullen gaan met persoonsgegevens en vóór 1 oktober 2018 een
‘privacyverklaring’ te zullen afgeven.
ARMEX-zaken
De hoofdredacteur van ARMEX, de heer A.E. de Rooij, overhandigt aan de voorzitter een
ingebonden exemplaar van de jaargang 2017.
Hij verklaart dat het jaar 2017, wat ARMEX betreft, weinig bijzonderheden heeft
opgeleverd. Hij citeert het Secretarieel Jaarverslag over 2017: “Ook in 2017 heeft de
hoofdredacteur kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij samen met zijn team de hoge kwaliteit van
ons defensiemagazine weer ten volle kunnen handhaven”. Hij tekent daarbij aan dat dit
team behalve uit hemzelf eigenlijk slechts bestaat uit de luitenant-kolonel b.d. van de
Koninklijke Luchtmacht H.M. (Harry) van der Horst, die de eindredactie verzorgt. Dit
betekent dat ARMEX wordt gebouwd op een weliswaar niet wankele, maar wel smalle
basis.

De hoofdredacteur verwijst opnieuw naar het Secretarieel Jaarverslag 2017, dat voor hem
bijna al het gras voor de voeten wegmaaide: “Er werden vijf nummers van 16 pagina’s en
één van 20 pagina’s uitgebracht. Ten behoeve van het verenigingsarchief en enkele zéér
trouwe leden zonder internetverbinding verschenen van elk nummer nog tien exemplaren
in op papier gedrukte vorm. Voor de opmaak kreeg de hoofdredacteur assistentie van de
heer H. Boons en van het hoofdbestuurslid mr. S.H. Steendam.” Hij zegt de
laatstgenoemde dank voor de uiterst grondige wijze waarop deze steeds een laatste
controle uitvoert. De hoofdredacteur verbaast zich altijd weer over wat hij nog weet te
vinden in artikelen die als drie of vier maal zijn nagekeken. Opnieuw vervolgend met het
Secretarieel Jaarverslag over 2017: “Voor het eerst sinds de overgang naar de digitale
verschijningsvorm kon weer een adverteerder worden aangetrokken (voor de laatste drie
nummers van 2017).” De hoofdredacteur merkt daarbij op dat het, ondanks de
inspanningen van met name onze vice- voorzitter Michiel Kasteleijn, tot op dit moment nog
niet gelukt is om voor dit jaar advertenties aan te trekken. Hoewel dit voor de korte termijn
niet tot problemen leidt, kan dit wèl het geval zijn als deze situatie langer voortduurt.
Rondvraag / sluiting
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal over het kunnen doorsturen van een afzonderlijk
artikel uit ARMEX deelt de hoofdredacteur van ARMEX mede, dat daarvoor splitsing van
de PDF noodzakelijk is. Voor hem is dat ‘”een fluitje van een cent” en als iemand hem een
verzoek daartoe per e-mail laat toekomen zal hij dat graag regelen.
De heer P.A.J. Nieuwenhuis meent dat het voor de ledenwerving handig zou zijn om de
beschikking te hebben over een op papier gedrukte uitgave van ARMEX; ook promotioneel
zou dit wellicht interessant kunnen zijn.
De hoofdredacteur van ARMEX antwoordt dat hij niets liever zou zien dan dat ARMEX ook
weer in gedrukte vorm zou kunnen verschijnen. Uiteraard wordt daarnaar ook gestreefd,
maar het zal pas mogelijk zijn wanneer kan worden beschikt over voldoende advertentieinkomsten. Door het drukken en verzenden van ARMEX zouden de kosten grofweg
verdubbelen.
De heer C.H.C. Janssen informeert naar de mogelijkheid om (bijvoorbeeld bij de
hoofdredacteur) in te tekenen om een ingebonden ‘hard copy’ van de hele jaargang te
verkrijgen, uiteraard tegen vergoeding van de kosten (en eventueel nog een donatie).
De voorzitter antwoordt dat de prijs daarvan zeker hoger zal liggen dan € 25. Editoo ®
levert ons van elke uitgave van ARMEX gratis tien exemplaren. Drie daarvan gaan naar
enkele zeer oud en zeer trouwe leden zonder internetverbinding, die daarvoor bovenop hun
contributie € 15 per jaar betalen voor de portokosten.
De voorzitter verklaart zich bereid om uit te laten zoeken of er tenminste 50 personen zijn
die een ‘hard copy’ willen hebben en wat dat dan zou moeten kosten.
De hoofdredacteur van ARMEX vult aan, dat het dan zou gaan om het drukken van de
digitale versie (dus: zònder achterkantje).
De heer S.H. Steendam concludeert dat wij dan bij Editoo ® een ‘hard copy’-abonnement
zouden moeten afnemen. Hij verklaart zich bereid, samen met Editoo ® de financiële
consequenties daarvan duidelijk te laten worden.

Vanuit de zaal wordt gemeld, dat van de VOC Mededelingen (het blad van de Vereniging
Officieren Cavalerie, uitgegeven met hulp van Green Paper Association) ook steeds een
aantal ‘hard copies’ wordt verspreid.
De voorzitter laat weten, dat de Commandant Landstrijdkrachten en diens plaatsvervanger
als ‘hard copy’ een uitgeprinte versie van de digitale uitgave van ARMEX krijgen.
De hoofdredacteur van ARMEX brengt naar voren dat het mogelijk is om de PDF van
ARMEX op voorhand te splitsen en gesplitst op de website te plaatsen. De voorzitter geeft
aan dat dit binnen het hoofdbestuur zal worden besproken.
De vice- voorzitter benadrukt, dat er een duidelijke en sterke samenhang bestaat tussen
het uitsluitend digitaal verschijnen van ARMEX en het zo moeilijk kunnen binnenhalen van
advertenties. Noodzakelijk zijn volgens hem een aantal zaken:
• Professionele ondersteuning bij de advertentie- acquisitie (zoals tot 2012 werd geleverd
door Geen Paper Association).
• Het ook in druk verschijnen van ARMEX.
• Vergroting van het ledenbestand.
De heer J.L. (Joop) Evertse, sinds de Algemene Vergadering 2015 reeds bekend als
auteur van ‘Allemaal fillers’, biedt de voorzitter een exemplaar aan van zijn ook dit maal
onder pseudoniem (Quinten de Zeeuw) geschreven boek ‘De Belgische ratelslang’. Hoewel
het een roman is (spelend van ca 1850 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog) bestaat
het boek deels uit non-fictie, waarbij de ‘Lewis Gun’ (door de Duitsers betiteld als ‘de
Belgische ratelslang’) er als een rode draad doorheen loopt.
De heer J.H. Snip complimenteert de voorzitter met zijn artikel in het laatstverschenen
nummer van ARMEX maar vindt het jammer dat daarin niet wordt gerept van de sinds 2001
niet meer geïndexeerde pensioenen. Hij neemt zelf morgen deel aan een FNVdemonstratie hiertegen in Den Haag roept eenieder op dit protest te steunen. De voorzitter
antwoordt, dat de vereniging ‘Ons Leger’ nadrukkelijk géén vakbond wil zijn en dan ook
géén vakbondsactiviteiten zal ontplooien, omdat dit een fundamenteel andere visie op de
doelstellingen vereist.
De heer C. de Groen constateert, dat voor het tweede achtereenvolgende jaar alle leden
van de Raad van Advies schitteren door afwezigheid. De voorzitter antwoordt dat het
hoofdbestuur over dit gegeven zijn gedachten zal laten gaan, maar niet tijden de Algemene
Vergadering. Hij voegt daaraan toe, dat in ieder geval jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
het afgelopen jaar diverse malen heeft blijk gegeven van zijn niet aflatende betrokkenheid.
De heer C.H.C. Janssen pleit voor het opnieuw maken van een reeks artikelen waarin de
defensiespecialisten van de politieke partijen worden geïnterviewd. Verder zou ARMEX
indien enigszins mogelijk naar het civiele c.q. privé e-mailadres moeten worden gestuurd.
De heer P.R.Klop laat weten, zich als erelid geroepen te voelen om de zaal op te roepen
de leden van het hoofdbestuur dank te zeggen voor hun inzet; hierna volgt een spontaan
applaus.

Direct hierna sluit de voorzitter de vergadering en wordt in dezelfde ruimte de lunch
geserveerd.
Volgens het programma had om 13.00 uur een presentatie over het Opleidings- en Training
Commando (OTCo) moeten starten maar als gevolg van een communicatiestoornis binnen
de staf van deze eenheid was de persoon die deze had moeten verzorgen daarvan niet op
de hoogte gesteld, waardoor hij/zij niet kwam opdagen.
Om die reden werd vroeger dan gepland, gestart met een bezoek aan het
Cavaleriemuseum (de Historische Collectie Cavalerie Amersfoort). In twee groepen (elk
onder leiding van een deskundige en enthousiaste vrijwillige medewerker) werd een
bezoek gebracht aan de twee gebouwen waarin het museum is ondergebracht: het Sint
Jorisgebouw (gebouw P/J) en het Landverk gebouw (gebouw C), waarbij elke groep na
ongeveer een uur wisselde van locatie. Hoewel voor het museumbezoek was betaald
ontvingen de gidsen (de heren Rutger Murk en Lex Brijs) bij het afscheid een kleine
attentie, die door hen erg prijs werd gesteld.
Rond 15.30 uur kwamen de leden weer bijeen in gebouw R voor een gezellig samenzijn en
een afscheidsdrankje. Een uur later gingen de laatsten tevreden huiswaarts.
P.C. Dijkgraaf
Secretaris KNVOL

