
C O N C E P T 

Verslag van de 5e Algemene Ledenvergadering Postactieve 

Marinevereniging gehouden 14 september 2021 om 11.00 

uur. 

Locatie: MOOC te Den Helder. 

Aanwezig:   Wim van Anen,      Voorzitter 

 Ton Meijdam, Penningmeester 

Joost Lenz,          Secretaris 

Jilles Beijen, Koen Bogert, Evert Dur, Cees van Egmond, Fred Ipenburg, Jan 

Jaarsma, Hendrik Langerak, William Megens, Christiaan Pos, John Posthumus, 

Frans Scholten, David Smit, Dirk Tasma, Harry Thomas, Evert Vermeulen, Andre 

Walther, Ingeborg Werkhoven, Hans Wijze, Henk Wildt en Simon Kodoatie. 

Met Kennisgeving afwezig: Wil Janssen, Bert Jonker, Sijbrand Kramer, Cees 

Vrolijk, Gerard Dijkhorst, Bertus Kalkema, John Bogaard, Hans Geurts, 

Wilhelmus Weterings, Emiel Spaandonk, Marinus Sporken, Wout Edink, Paul 

Jacobs, Frans Dijen, Leonard Degener, Wil Wiegerink, Pieter Steen, Jan Triel en 

Rob Swarts 

1 Opening Voorzitter, 

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom in de onderofficiers club 

MOOC te Den Helder. In de eerste plaats wil de Voorzitter, namens de PAM, 

de contactpersonen van deze locatie hartelijk danken voor de gastvrijheid 

jegens onze vereniging. Met uw goedvinden wil de secretaris voor zijn 

verslag de vergadering opnemen. Word met algemene stemmen akkoord 

bevonden. 

De PAM is een gezonde vereniging, ondanks een aantal vertrekkende leden, 

ieder met eigen redenen, hebben wij ook een aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

Helaas hebben wij het afgelopen jaar weer afscheid moeten nemen van een 

aantal leden, die ongetwijfeld hier graag met u aanwezig hadden willen zijn. Als 

bestuur hebben wij de nabestaanden een condoleance kaart gezonden namens 

de vereniging. De voorzitter verzoekt de aanwezige leden voor een minuut stilte. 

 

Normaliter houden wij in het begin van het jaar deze vergadering maar door de 

maatregelen ten gevolge van Covid hebben wij deze moeten uitstellen tot nu. 

Conform de wet was de uiterste mogelijkheid tot oktober om deze vergadering 

te houden. 

Op 25 augustus was er een vaardag met de Mahu gepland, maar door de 

maatregelen heeft het bestuur van de Mahu toen alle activiteiten tot 1 

september geannuleerd. 



Wij hebben een nieuwe datum gepland die hopelijk wel door kan gaan, 

en wel op 17 september, a.s. vrijdag. 

Wij hopen dat we volgend jaar weer terug kunnen keren in de normale situatie. 

Terugkijkend, kunnen we zeggen dat we een vervelend jaar achter de rug 

hebben. Door alle maatregelen, opgelegd door de overheid, moesten een 

heleboel zaken worden geannuleerd  en konden daardoor niet aanwezig zijn op 

een aantal evenementen. 

Financieel gezien staan we er goed voor. Ideeën genoeg, toch nog leden groei. 

Wat wil je als vereniging in deze nare tijd nog meer. 

Hierbij wil ik mijn mede bestuursleden hartelijk danken voor hun inzet en 

prettige samenwerking. Met name Ton die zijn best heeft gedaan om tussentijds 

extra info via schrijfhoutje u toestuurde. 

Vooruitkijkend, willen wij nog wel wat ledengroei en denken hard na over een 

reünie komend jaar. Als er ideeën en of wensen zijn laat het ons weten, dan 

kunnen wij zien wat er haalbaar is. Het is lastig om voor iedereen de gewenste 

plek te vinden. 

Wij houden u via schrijfhoutje op de hoogte. 

Tevens willen wij nadenken over extra bijeenkomsten wanneer daar behoefte 

aan bestaat, ideeën zijn welkom op het secretariaat. Onze vereniging bestond 

vorig jaar ‘5 jaar’, ons 1e lustrum. Met de KM is er overleg geweest om ons 

lustrum aan boord van een Marineschip te mogen vieren, we hoeven niet te 

varen, scheelt brandstof, maar het zou leuk zijn de blauwe hap aan boord te 

kunnen nuttigen. Medewerking van het cluster is ons toegezegd. Nu hopen we 

op volgend jaar. 

Dank voor uw aandacht 

Hierbij wil ik dan de vergadering als geopend beschouwen, 

 

Vaststelling agenda punten: 

2 Verslag ALV 2020 

3 Ingekomen stukken, verkiezing voorzitter 

4 Jaarverslag secretaris 

5 Verslag kascommissie en verkiezing 

6 Verslag penningmeester en begroting 

7 Rondvraag 

8 Sluiting 



 

2  Verslag ALV 2020 

U heeft de stukken gehad, indien u opmerkingen heeft horen wij dit graag. We 

zullen het verslag per bladzijde met u doornemen. 

Geen op of aanmerking, dan is bij deze het verslag goedgekeurd. Met dank aan 

de secretaris. 

 

3  Ingekomen stukken 

Over naar de ingekomen stukken,  

Ton geeft aan wel wat te hebben, vorig jaar oktober 2020 is er een 

kandidaatstelling uitgeschreven v.w.b. de bestuursfunctie van Wim van Anen via 

een extra schrijfhoutje en heeft te kennen gegeven herkiesbaar te zijn. 

Daarop hebben zich geen kandidaten gemeld, zodat hierbij met goedkeuring van 

de ALV, Wim van Anen, is herkozen als bestuurslid in de functie van voorzitter 

van onze vereniging. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en zal 

wederom 6 zijn uiterste best doen. 

4  Jaarverslag secretaris 

Omdat het een (on)gezellig jaar is geweest, uiteraard is er wel overleg geweest 

tussen ons en hebben dat met de vele verhalen via schrijfhoutje dit aan jullie 

doen toekomen. dat is min of meer wat van 2020 is overgebleven. we waren 

verplicht thuis te blijven, je hobby’s op pakken, je mocht in de tuin gaan zitten 

harken, als dat toegestaan werd, de ups en downs waren echt voor jezelf en niet 

met elkaar, heel jammer, voor velen, zoals gezegd, was het een rot jaar. 2020 

heb ik dan ook volledig afgeschreven. 

5  Verslag kascommissie 

Het woord is aan Frans Scholten, ook dit jaar hebben we weer de kas 

gecontroleerd, vorig jaar was ik er helaas niet, Inge en ik hebben de financiële 

stukken goed bevonden. 

Ik heb de stukken gecontroleerd en niets kunnen vinden, helaas ik dacht iets 

negatiefs te kunnen vertellen. dat is mislukt. Ik verklaar hierbij dat de stukken 

zijn goedgekeurd en verleen hierbij het bestuur decharge. Hartelijk dank 

kascommissie. 



6  verslag penningmeester 

Zoals de secretaris al zei het was een slap jaar en dat was financieel ook zo. We 

zijn vorig jaar begonnen met een mooi bedrag, wel positief afgesloten met een 

winst van € 207 voor de rest kan ik de getallen gaan opnoemen, maar u heeft ze 

allemaal gezien en gelezen en zijn de financiële stukken gecontroleerd en 

goedgekeurd door de kascommissie. 

De begroting is  wat achterwege gebleven want we zitten al in september en de 

begroting die er stond voor dit jaar is niet helemaal uitgekomen, we hebben iets 

meer overgehouden. Over de contributie valt eigenlijk weinig te zeggen, we 

hadden het plan die iets te verlagen, maar dat gaat nu niet meer want de 

contributie is al geïnd, omdat de Alv later wordt gehouden dan de geplande in 

januari. Verder heb ik niets. 

Als er nog vragen zijn. 

Inge gaf aan dat ze het verlagen van de contributie niet zo nodig vind. Het 

voorstel was, als de vergadering januari werd gehouden, de contributie te 

verlagen naar, b.v. € 6,00 of een jaar helemaal niets. Dat gaat nu niet meer 

want de contributie is al betaald.  

De vraag of er nog wanbetalers zijn, gaf Ton aan dat er nog drie niet betaald 

hadden maar vanwege het corona jaar nog de gelegenheid krijgen die alsnog te 

kunnen overmaken. Het kan best voorkomen dat men er aan voorbij gaat dat er 

nog contributie verschuldigd is, of denkt dat het al betaald is. Het is de 

bedoeling dat in januari de contributie betaald wordt, wij gaan de contributie 

niet automatisch innen want dat kost ontzettend veel geld en dat besparen wij 

onze leden. 

U wordt altijd voor het einde van het jaar via mail en schrijfhoutje op de hoogte 

gebracht dat het weer tijd is de contributie te betalen en als het voorkomt dat 

nog niet iedereen betaald heeft dan stuur ik een algemene  herinnering via mail 

en/of schrijfhoutje.  

Even kwijt hoe het ook alweer zit, een belletje of mail en je wordt van alles weer 

op de hoogte gebracht.  Dat is het gemak van digitaal verkeer. 

6  Rondvraag 

Een vraag van Jilles Beijen wij overwinteren tegenwoordig en zijn van januari tot 

maart niet aanwezig, zou het mogelijk zijn de Alv op een later tijdstip te houden. 

Zou mogelijk kunnen zijn, maar wij hebben een vast verenigingsjaar die loopt 

van januari tot en met december. Het makkelijkste is dan in januari verslag te 



doen van het afgelopen jaar. Het is ondoenlijk een ieder tegemoet te komen 

naar persoonlijke wensen. 

 

Frans Scholten met de vraag, is het ook mogelijk een vraag voor de komende 

vergadering per e-mail te stellen. Bij het doorsturen van de agenda staat er 

ingekomen stukken genoteerd. Met de vraag indien u niet op de vergadering 

aanwezig kunt zijn, stel dan uw vraag via mail en de vraag zal worden 

behandeld bij de ingekomen stukken. Dit jaar waren er geen vragen. 

 Inge met de vraag,  verkiezing kascommissie, goede vraag staat zelfs in de 

agenda, Frans treed af, aan de aanwezige leden de vraag of er een liefhebber is, 

u hoeft zich niet verplicht te voelen, want als er niemand is, stel ik de vraag via 

het schrijfhoutje. John Posthumus stelt zich beschikbaar. Hartelijk dank John je 

bent dan reserve voor volgend jaar, Inge Werkhoven en Sijbrand Vermeulen zijn 

de kascommissie. 

William Megens,  kan de eventuele komende reünie, bij mooi weer, dat wat 

centraal worden gehouden b.v. Opheusden- of de kromhout kazerne een aantal 

jaren geleden was dat erg goed georganiseerd,  commentaar uit de vergadering. 

Behalve als er een schip is. 

We hebben de insteek om de reünie op een schip te houden, dan wordt dat 

automatisch Den Helder.  

Dirk Tasma, zijn er geen reisjes naar b.v. ‘s Gravenland of iets dergelijks, 

kunnen de busmaatschappijen niet iets regelen. voorzitter, dat is, 

privacygevoelig lastig. We kunnen de adressen van onze leden, die 

busmaatschappijen nodig hebben, niet zomaar prijsgeven, dat wordt moeilijk 

Dirk. 

Voorzitter met nog nabranders, er is natuurlijk weinig gebeurd, maar ook op het 

punt nuldelijnszorg, we hebben twee medewerkers in onze vereniging zitten, die 

actief zijn en zorg verlenen, aan veteranen maar ook postactieven die in 

geestelijke nood verkeren. Er is in die  anderhalf jaar weinig van terecht 

gekomen, we kregen van het Veteranen Platform, ik(voorzitter) als coördinator 

van onze vereniging, de instructie alleen maar om telefonische contact te 

hebben en dat is natuurlijk heel lastig, nu begint het weer een beetje te lopen 

het platform wordt steeds groter er zitten zo’n 60 groene verenigingen en maar 

5 Marine verenigingen bij, dus wij voelen ons daar een beetje ondergesneeuwd. 

Er is nu een optie om met het com mee te draaien, de com heeft zijn eigen 

organisatie nuldelijnszorg, hebben hun eigen landelijke coördinator die zijn 

medewerkers, als zich iets aandient, naar de desbetreffend marinier stuurt, bied 

de nodige hulp in gesprekken enz. Als er geen hulp geboden kan worden, gaat 

dat door naar maatschappelijk werker en dat staat dan boven het 



veteranenloket. Wij doen dat voor de postactieven en we zijn nu in een fase dat 

er  gelegenheid is om met het com mee te gaan doen als Marine verenigingen. 

We hebben in het bestuur overlegd en hebben besloten mee te gaan doen met 

het com. 

Dat betekent dat onze nuldelijns medewerkers bij het com hun jaarlijkse 

herhalingslessen gaan volgen. Voor de hulp, dat de coördinator binnen krijgt en 

het uitzet naar mij toe en ik weer doorgeef naar onze mensen. Via het VP loopt 

het wat lastiger daar komen nu regiocoördinatoren die nog niet overal zijn 

aangesteld, dus dat loopt niet zo lekker. We hebben de optie nu om als Marine 

verenigingsorganisatie deel te kunnen nemen met het com, dus je hebt naast 

het Veteranen Instituut ook het com voor de nuldelijnszorg. Er verandert niets 

aan de zorg maar het wordt anders georganiseerd. Als we ook bij het com 

mogen dan worden onze bijscholingscursussen gezien als voldoende. 

Het nieuwe (tenue). Ik ben daar een beetje narrig over, met alle respect voor de 

mensen die op missie geweest zijn, maar er zijn miliciens die anderhalf jaar in 

dienst zijn geweest en toevallig een paar maanden op missie zijn geweest, is 

dan veteraan. Mensen die 28 jaar of langer bij de baas hebben gediend, en nooit 

op missie geweest zijn, die zijn geen veteraan maar Postactieven. ik ben bang, 

dat door het nieuwe uniform, een tweespalt komt en dat je als post actieve niet 

belangrijk meer bent, ik vind al dat er te weinig gedaan wordt, maar wel meer 

voor de veteranen. Alle respect voor die mannen want er zijn omstandigheden 

die je niemand toewenst, dat is beslist niet aangenaam. dat is buiten kijf, maar 

ik vind het vervelend hoe men er nu mee omgaat, het kostuum kost al 400 euro 

als je al een paar keer op bijeenkomst bent geweest krijg je subsidie van VI 

namens Defensie, roep uit de vergadering 300 honderd euro krijg je, ja dat is zo 

alleen ben ik bang dat zij zeggen dat wij, als postactieven, bij Prinsjesdag niet 

meer vooraan mogen staan in het pak. Alleen maar veteranen in kostuum 

vooraan mogen staan. Iedereen die bij de Marine dient en uitgezonden zijn 

geweest, Indië, Korea en NG, was (nog) geen veteraan, dat bestond toen niet 

maar nu, met al die missies is iedereen veteraan. voorzitter, daar is niets mis 

mee, maar ik vind dat met het uniform een beetje raar gaan. Ingeborg als je 

subsidie wilt ontvangen moet je verplicht twee keer bijeenkomsten bezoeken wil 

je daarvoor in aanmerking komen. 

Mensen we blijven ervoor knokken om het op de agenda van het Veteranen 

Platform te houden. 

Na enige discussie over en weer over het nieuwe tenue t.b.v. de veteraan en de 

subsidie die zij daar, mogelijk, voor ontvangen, maakt de voorzitter een einde 

aan de discussie.  

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezige uit voor een drankje 

en de lunch. 



(We gaan gezellig een drankje nemen aan de bar en daarna laten wij ons de 

blauwe hap goed smaken.) 

Nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid, veilige thuiskomst en 

 tot ziens 

 

 

 

 

 

25 september 2021 

De Secretaris 


