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Dames en heren,

Ik heet u allen van harte welkom op deze locatie, Marine kazerne te
Amsterdam.
In de eerste plaats wil ik, namens de PAM, de contactpersonen van deze
locatie, heel hartelijk danken voor de gastvrijheid jegens onze vereniging.
Helaas moesten wij, dit jaar afscheid nemen van een aantal leden. Zij
hadden hier graag met u aanwezig willen zijn.
Als bestuur hebben wij de nabestaande een condoleance kaart gezonden
namens de vereniging.
Ik wil u verzoeken om, indien u daartoe in staat bent, te gaan staan en
een ogenblik stilte te houden voor hen die ons zijn ontvallen te gedenken.
Als we terugkijken, kunnen we zeggen dat we een vervelend jaar achter
de rug hebben. Door de maatregelen n.a.v. Covid moesten we een
heleboel zaken annuleren. Konden daardoor ook niet aanwezig zijn op een
aantal evenementen.
Inhoud bijeenkomst:
Vergadering tot lunch, blauwe hap, en daarna gelegenheid om met elkaar
bij te praten, met een toast op het nieuwe jaar.
De agenda en bijbehorende stukken heeft u allen ontvangen.
Onze vorige ALV was in het MOOC in Den Helder en nog niet zolang
geleden.
We proberen nu de draad weer op te pakken en hopen dat we dit jaar
weer wat kunnen organiseren.
In de planning staat onze nog steeds uitgestelde eerste lustrum viering,
deze zal op 22 juni plaats vinden in de Rotterdamse haven daar gaan we
een vaartocht maken.
Helaas lukte het niet om bij de Marine varend of aan boord van een schip
deze viering te doen.
Op 7 juli is de veteranen dag in den Helder en op 9 en 10 juni zijn de
vlootdagen. Dus mogelijkheid om dan een bezoek aan schepen te
brengen.
We proberen ook nog vaardagen te organiseren bij het varend erfgoed
met de Mahu of Bernisse.
Daarnaast hebben wij ons opgegeven voor 5 mei in Wageningen, zodra
zeker is of het defilé doorgaat zullen wij leden zoeken die met ons mee
willen lopen.
Financieel gezien staan we er goed voor. Wat wil je nog meer als
vereniging in deze rare tijd.
Onze website is een fantastisch medium veel lovende woorden bereiken
ons daarover.
Het leden bestand blijft redelijk stabiel, al hoewel we nog wel wat groei
zouden wensen. Helaas zijn er leden afgehaakt door de Covid maatregelen
omdat men vond dat we niets deden.
Hierbij wil ik mijn medebestuursleden dankzeggen voor de inzet en
prettige samenwerking.
Ook willen wij nadenken over extra bijeenkomsten wanneer hier behoefte
aan bestaat, ideeën zijn welkom bij ons secretariaat.

Ik wil tot slot nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om aandacht te
schenken aan onze zieke leden. We weten het niet altijd. Vorige week ben
ik op bezoek geweest bij Bert Slotboom, omdat hij aangaf vanwege ziekte
niet te komen naar vergadering. Was een gezellig bezoek uiteraard over
zijn gezondheid gehad maar ook over de vreselijke ziekte die hij onder de
leden heeft.
Ga hem zeker nog een keer bezoeken dus mensen als je wat hoort laat
het weten. We kunnen niet door het hele land toeren maar overal zijn
leden die we kunnen vragen een bezoekje te brengen.
Dank voor uw aandacht
Hierbij open ik de vergadering.

2. Verslag ALV 2021.
Het ALV verslag heeft u allen ontvangen, als u op-of aanmerkingen heeft
horen wij dat graag, het verslag zullen wij per blz. met u doornemen.
Op blz. 5, kascommissie, geeft Evert Vermeulen aan, de stukken te
hebben ontvangen ter controle van de kas. Dit had Sijbrand Vermeulen
moeten zijn. De taak van Sijbrand heb ik op mij genomen en ze correct
bevonden.
Verder geen op - of aanmerkingen, dan is bij deze het verslag goed
gekeurd. Met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen stukken.

Net als voorgaande 2 jaren is het rustig geweest en zijn er geen
inkomende stukken.
Wim memoreert nog even over de evenementen zoals,
7 juli veteranen dag te Den Helder en op 8 - 9 en 10 de gebruikelijke
vlootdagen. Ook de Invictus games zullen weer gehouden worden,
wanneer! is nog niet bekend.
Ook de nuldelijnzorg heeft onze aandacht, twee van onze leden volgen op
het ogenblik de cursus waar de Com. de regie van heeft.
Als aanspreek punt voor de Pam word ik op de hoogte gehouden en heb ik
regelmatig contact.
David Smit vraagt zich af, hoe 4 mei herdenking gaat plaats vinden, Wim
geeft aan 4 mei zal gebruikelijk overal plaats vinden, over 5 mei is weinig
bekend.
Een vraag uit de zaal of de Pam ook weer met een stand gaat staan? Wim
geeft aan dat dat zeker mogelijk is.

4. Jaarverslag secretaris
Met de ledenvergadering 2021, 14 sept. in het M.O.O.C te Den Helder,
nog vers in ons geheugen, heb ik weinig te vertellen over de afgelopen
resterende maanden.

We zijn nog niet helemaal van Covid af, dat hebben wij via de media
kunnen volgen, met de nodige maatregelen als gevolg. Jammer genoeg
moet ik wel vermelden dat een Pam lid het verder voor gezien hield, het
lidmaatschap te continueren. Toch is het aantal leden daardoor niet
vermindert. Een nieuw lid heeft zich aangediend om het vereniging gevoel
bij de Pam te ervaren. Via het ons bekende Schrijfhoutje zijn wij allemaal
op de hoogte gebracht van alle weetjes wat de Pam betreffende.

5. Verslag Kascommissie.
Inge Werkhoven geeft namens de commissie aan dat de boeken zijn
gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie verzoekt de
vergadering het bestuur decharge te verlenen. Waarvan akte.
Voor het komende jaar is de reservecommissie lid John Posthumus, de
opvolger van Sijbrand Vermeulen, die ongewild correct werd vervangen
door Evert Vermeulen. Evert heeft zich hierbij als reserve lid van de
kascommissie opgegeven, met dank namens het bestuur.
De opvolgende commissie bestaat uit: Sijbrand Vermeulen en John
Posthumus en reserve Evert Vermeulen
6. Verslag penningmeester
Ton doet verslag van de in en uitgaven van het afgelopen jaar. 2021
begonnen we met een positief saldo van 13.219,33 Euro.
De complete boekhouding, met alle financiële stukken, werden afgeleverd
aan de kascommissie.
Gelukkig waren er leden en een donateur bereidt om een donatie te doen
in de trant van extra contributie of contributie betaald door life members.
De netto jaar opbrengst is 4034,15 Euro.
Voor onze eerste lustrum Reünie 2022 zijn er al bijdragen en Vp subsidie,
gestort.
Vanwege de coronamaatregelen waren er in 2021 vrijwel geen activiteiten
echter zijn er wel diverse ICT spullen besteld.
Aan het eind van het jaar was er daardoor een positief resultaat.
We sloten het jaar af met een positief saldo van 17.253,48 Euro, zie
overzicht.

7. Rondvraag.

Vraag van Wijnand van Hove Is er nog kleding te koop, zoals pullovers
e.d.
Antwoord, Helaas die hebben we niet meer, daar was ook weinig
belangstelling voor. Klein materiaal, knopen, dassen, speldjes e.d. zijn
nog wel in voorraad.
Vraag van Simon Kodoatie, is het niet mogelijk om op de Van Gent
kazerne te parkeren tijdens de reünie 22 juni.
Antwoord, Daar is aan gedacht, ook het vervoer vanaf de Kazerne, het
bleek allemaal niet mogelijk. het is nog wel een behoorlijke afstand naar
de opstapplaats om te lopen.
Vraag van Evert Vermeulen, was de AlV niet in Hilversum te houden.

Antwoord, Wij hebben dat uiteraard gevraagd, jammer genoeg was die
mogelijkheid niet aanwezig.
Vraag Van Tim Veenstra, Is het niet mogelijk een busreis te organiseren
bv. naar Duitsland ik heb hele goede ervaringen met busbedrijf
Polderman.
Antwoord, Die mogelijkheid hebben wij in het verleden ook overwogen. In
de eerste plaats is dat nogal een dure aangelegenheid, hij zal het land
door moeten om op diverse plaatsen de mensen op te pikken en daarbij
het onderkomen van de chauffeur. Volgens Tim Veenstra is daar
prijstechnisch over te praten. Wim geeft aan daar Bolderman over te
benaderen of na te kijken via internet.
De Voorzitter memoreert nog even dat de vergadering een half uur eerder
is afgelopen dan gepland. Hij zal navragen of we al aan tafel kunnen, en
refereert aan de huishoudelijke regels en nodigt de leden uit om voor de
maaltijd een drankje te nuttigen in de lounge.
Na de maaltijd is er nog gelegenheid gezellig bij elkaar te zijn en met
elkaar te toosten op het nieuwe jaar.
De voorzitter sluit de vergadering, we zien elkaar weer op het
lustrumfeest in Rotterdam, en wenst iedereen een veilige thuiskomst.
De Secretaris.

