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Notulen van de 2e Algemene Ledenvergadering, gehouden in Hilversum. 
Locatie:  Korporaal van Oudheusdenkazerne, Noodweg 37, 1213 PW Hilversum 
Op 24 januari 2018. 
 
Aanwezig:   Wim van Anen          (voorzitter) 
                    Piet Brinkman          (secretaris / notulen) 
                    Ton Meijdam            (penningmeester / activiteiten) 
 
Henk van der Ark, Koen Bogert, John van den Boogaard, Frans van Dijen, Gerard 
Dijkhorst, Joop Dronkers, Aart Duyst, Cees van Egmond, Aad Eijk, Bep van 
Heusden, Eric Hubbard, Jan Jaarsma, Cees de Jager, Bertus Kalkema, Bert Kramer, 
Theo de Langen, Henny Langenberg, Coen Leich, Rob van der Linde, Peter 
Neervoort, Peter Nieuwenburg, Nico Offeringa, Sjaak Overeem, Chris Pos, John 
Posthumus, Gerrit van Putten, Johan Ribbens, Paul Schelkers, Frans Scholten, Bert 
Slotboom, Anton Smit, Dirk Tasma, Rien Thijssen, Barend Verboom, Wen Verheij, 
Evert Vermeulen, Sijbrand Vermeulen, Theo Versteeg, Wim Volmer, Cor Vrolijk, 
Andre Walther, Hans Weekenstro, Inge Werkhoven, Wil Wiegerink, Henk te Wildt. 
 
Afwezig met kennisgeving; 
Karel van Asten, Marije van Urk, Douwe van Marum, Dirk Frelink, Bert Nieboer, 
William Megens, Hans Geurts, Peter Beaujean, Herman Meijer, Frans Verschuur, 
Freek Koning, Leen Puister, Jan Kuiper, Theo Langeveldt, Sjef Lurkin, Jacques Buijs, 
Renko de Beere, Harry Hes, Hans de Bie, Paul Jacobs, Harry Thomas, Jilles Beijen, 
Emiel van Leeuwen, Sijbrand Kamer, Jans Steenbergen, Nico de Kunder, Gijs 
Bertens, Andries Gassan, David Smit, Gerard Overgaauw, Arjan van Gool, Tjerk de 
Ruiter, Co Duits, Willem Rehorst,  
 
Afwezig zonder kennisgeving; 
Donna Meijer (lid kascommissie) en Theo de Lange 
 

AGENDA:   
 

1. Welkom / Opening. 
VZ opent de vergadering en roept John Posthumus naar voren omdat hij jarig 
is. Later bleek dit een foutje in de administratie te zijn. Verder heet hij iedereen 
een hartelijk welkom op deze locatie. Ook spreekt de Voorzitter zijn dank uit 
voor de gastvrije ontvangst hier op de kazerne.  
Er zijn het afgelopen jaar drie van onze leden overleden. Hiervoor vraagt de 
Voorzitter enkele ogenblikken stilte, indien mogelijk staande. De vereniging 
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PAM is op de goede weg, het ledental groeit nog steeds en staat er financieel 
prima voor. 
Verder geeft de voorzitter enige uitleg over de samenstelling van het bestuur 
en blikt even kort terug. Er is in september 2017 een reünie gehouden in 
Hilversum. Deze werd ook weer erg goed bezocht. De vereniging was met de 
promotiekraam op de Veteranendag, Sail Den Helder  en het Historisch 
weekend aanwezig. 
 

2. Vaststelling agenda.  
De agenda wordt met een kleine wijziging vastgesteld. Wijziging punt 3 
Kascommissie verplaatst naar punt 6. 

 
3. Notulen van ALV 2017.  

De Notulen van de eerste Algemene Ledenvergadering, welke op 14 januari 
2017 werd gehouden in Doorn wordt besproken. Het blijkt dat de pagina’s niet 
zijn genummerd. Hier is een opmerking over en de secretaris geeft aan dit 
voortaan te zullen doen.  
De Notulen worden vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag PAM 2017.  
Iedereen heeft het jaarverslag toegestuurd gekregen en de mogelijkheid 
gehad dit te bestuderen. Er is een vraag over de website die tijdens het 
onderhoud enigszins is gewijzigd. Men wil graag de update terug, zodat men 
snel kan zien wat de nieuwste toegevoegde onderwerpen zijn. De website zal 
worden aangepast en het verzoek wordt ingewilligd. 
Aart Duyst heeft een vraag over Arie Krijgsman en heeft met hem gesproken. 
Arie heeft tegenover Aart Duyst te kennen gegeven dat het Bestuur niet de 
ware reden heeft vermeld over zijn vrijwillige vertrek. De voorzitter neemt het 
woord en legt uit dat Arie op deze vergadering is uitgenodigd om zijn verhaal 
te doen. Arie heeft dat geweigerd. En het Bestuur is van mening dat het erg 
lastig is om over iemand te spreken die er niet bij is. Wel kan het Bestuur 
aangeven dat de vereniging Arie veel dank is verschuldigd voor zijn tomeloze 
inzet, voor zijn enthousiasme en zijn vele werk voor de website en het 
schrijfhoutje. Hiervoor klinkt vanuit de zaal een luid applaus. 
.   

5. Financieel Jaarverslag 2017.  
Er worden door Rob van der Linde enkele vragen gesteld over de vermeende 
verschillende geldstromen. Deze worden door de penningmeester op 
adequate wijze en tot volle tevredenheid beantwoord  
 

6. Kascommissie. 
Doordat een commissielid zonder kennisgeving niet aanwezig is, heeft Henk 
te Wildt tezamen met Bertus Kalkema de financiële administratie nagekeken. 
Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en hebben de 
penningmeester decharge verleend. Tegelijkertijd worden Frans Scholten als 
nieuw lid aangesteld en Henny Langenberg als reserve benoemd. Deze heren 
zullen Bertus Kalkema in de komende periode assisteren. Inge Werkhoven 
geeft nog aan dat er een roulatie rooster moet worden opgesteld. Dit gaat ook 
zeker gebeuren. 
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7. Begroting 2018.  
De penningmeester geeft enige uitleg over de begroting en hoe deze tot stand 
is gekomen. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen en opmerkingen. 
Derhalve is de begroting goedgekeurd. 
 

8. Activiteiten 2018.  
Vanuit de leden is het verzoek geweest om de mogelijkheid te onderzoeken 
om mee te doen met het Defilé te Wageningen. Het bestuur heeft contact 
gezocht met de organisatie en uiteindelijk een uitvraag gedaan onder de 
leden. Wij moeten constateren dat de animo onder de leden erg minimaal is 
en dat het ondoenlijk is om een peloton van ongeveer 12 mensen bij elkaar te 
krijgen. We hebben besloten om af te zien van dit Defilé en daar niet aan mee 
te doen. 
Wel gaan we ons als vereniging weer inschrijven voor de Post Actieven dag / 
Veteranendag in Den Helder. Dan zullen wij zeker weer met onze 
promotiekraam aanwezig zijn. Ook zijn wij weer met onze kraam te 
bewonderen tijdens de Historische Dagen, eveneens in Den Helder. Ook in 
2018 zal er weer worden gewerkt aan een reünie. Er waren vanuit de leden 
geluiden dat men Hilversum nu wel had gezien en iets anders zou willen. Het 
Bestuur is daarom in gesprek gegaan met mensen op de Kromhoutkazerne in 
Utrecht om daar de mogelijkheden te onderzoeken. Uitgangpunt is daarbij 
geweest om vooralsnog een centraal gelegen locatie te verkrijgen waar wij 
ook gebruik kunnen maken van de reuniefaciliteiten. Nu de aanwezige leden 
geen bezwaren laten horen gaan wij verder met de besprekingen en de 
organisatie op de Kromhoutkazerne. 
Vanuit de zaal komt nog een vraag over de mogelijke samenwerking met de 
AVOM. Het bestuur geeft aan hier niet afwijzend tegenover te staan. In het 
belang van de Veteranen en Post Actieven kan er altijd een brede 
samenwerking ontstaan. Nadrukkelijk wordt gesteld dat een samenvoegen 
van beide verenigingen niet bespreekbaar is. Iedere vereniging heeft zijn 
eigen identiteit en dat moet vooral zo blijven.  
 

9. Rondvraag en Sluiting. 
Cor Vrolijk geeft aan dat er in het verleden veel contact was met de heer 
Smeets (lid 100) op Curaçao en vraagt zich af of dit niet in ere is te herstellen. 
Juist om ook de PAM bekendheid te geven. Het bestuur belooft hierin 
tegemoet te komen en zal actie ondernemen. 
 
Gerard Dijkhorst vertelt dat het in het verleden door de redactie niet was 
toegestaan dat ‘t Schrijfhoutje werd doorgestuurd naar belangstellenden. Dat 
is natuurlijk jammer, want het is ook een mooie gelegenheid om de PAM te 
promoten en belangstelling te wekken bij niet leden. Het Bestuur ziet geen 
enkele reden om het doorsturen naar belangstellenden te verbieden. 
Bovendien is er geen enkele controlemogelijkheid. Gewoon doen dus! 
 
Kees de Jager merkt op dat er nogal wat commotie is over het verdwijnen van 
de verschillende schepen uit de Java zee. Hij geeft aan dat hij van mening is 
dat het bestuur zich, namens de vereniging, moet beklagen bij de Minister van 
Defensie over de gevoelens die leven bij onze leden. Het Bestuur zal een brief 
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doen uitgaan naar de Minister en hierin het ongenoegen uitspreken over deze 
kwestie. Ook zal de brief worden gedeeld met de leden.  
 
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt 
iedereen uit om de lunch te gaan gebruiken en daarna in de Zoutwaterhoek 
het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
 
Aldus opgemaakt 24 januari 2018 
 
De secretaris  
J.H.P. Brinkman 

 


