Notulen van de 3e Algemene Ledenvergadering, gehouden in Hilversum.
Locatie: Korporaal van Oudheusdenkazerne, Noodweg 37, 1213 PW Hilversum
Op 23 januari 2019.
Aanwezig: Wim van Anen
Piet Brinkman
Ton Meijdam

(voorzitter)
(secretaris / notulen)
(penningmeester / activiteiten)

Koen Bogert, John van den Boogaard (komt later), Gerard Dijkhorst, Joop Dronkers,
Cees van Egmond, Aad Eijk, Bep van Heusden, Jan Jaarsma, Bert Kramer, Henny
Langenberg (kas-cie), Rob van der Linde, Peter Neervoort, Chris Pos, John
Posthumus, Johan Ribbens, Wen Verheij, Evert Vermeulen, Wim Volmer, Cor Vrolijk,
Andre Walther, Inge Werkhoven, Wil Wiegerink, Henk te Wildt, Marije van Urk, Evert
Dur, Wim van Beelen, Joost Lenz, Wim Weterings, Frans Scholten (kas-cie), Tjerk de
Ruiter, Wout Edink, Fred van Ipenburg, Marius Offringa, Rob Goosen, Henk
Langerak, Gerard Everaars, Cees Kruyshaar, Albert Binnenmarsch, Henk Pierik
Afwezig met kennisgeving;
Peter Beaujean, Hans de Bie, Erik Hubbard, Aart Duyst, Paul Schelkers, Wil
Janssen, Wim van Beelen, Bertus Kalkema, Anton Smit, Rien Thijssen, Sjaak
Overeem, Fred Kort, Theo Meijer, Gerrit van Putten

AGENDA:
1. Welkom / Opening.
Voordat de vergadering wordt geopend geeft de voorzitter ons lid, Albert
Binnenmarsch, het woord om het door hem gemaakte schilderij van Hans
Abels, officieel te overhandigen. Het schilderij zal een bijzondere plaatst
krijgen op de MAHU.
VZ opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op Korporaal van
Oudheusden Kazerne. Hij spreekt zijn dank uit naar de Commandant voor de
welwillende medewerking en gastvrije ontvangst.
Verder wenst hij iedereen een goed, gelukkig en gezond nieuwjaar toe en
geeft aan dat wij na de lunch op het Nieuwe Jaar zullen klinken in de
“Zoutwaterhoek”.
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Een kleine terugblik, financieel gaat het goed met de vereniging. Het
ledenaantal stagneert iets, er zijn mensen komen shoppen en bedanken weer
omdat ze het niet kunnen vinden. Reunie op Kromhout was ook goed,
alhoewel sommige leden niets met de Landmacht hebben.
Er zijn door het bestuur veel bezoeken gebracht bij KM om allerlei zaken te
bespreken. Ook zijn we erg nauw betrokken bij het Veteranen Platform (VP).
Website wordt goed bijgehouden. Pluimpje voor Ton. Veteranen en Nuldelijns
ondersteuning gaat veranderen.
Het is nu definitief, het 5 mei defile in Wageningen gaat door. Er zijn nu 8
aanmeldingen. We hopen nog op meer.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt met een kleine wijziging vastgesteld. Punt 2a. wordt
toegevoegd onder de naam; Ingekomen stukken.
2a. Ingekomen stukken.
Er is een brief binnengekomen van de heer Cees Kruyshaar met een aantal
opmerkingen / suggesties. Deze zullen lopende de vergadering worden
behandeld. Wel had er een ontvangstbevestiging verstuurd moeten worden.
Dat is helaas niet gebeurd.
Wijziging Regeling Reunie Facalitieiten en de Uitvoeringsregeling.
De secretaris geeft UITLEG; Post Actieven status is teruggebracht van 12
naar 6 jaar. Het bestuur is over dit onderwerp bij verschillende bijeenkomsten
geweest en nog steeds in overleg met het Cluster. Het gaat hier dan over de
wet op de AVG, die eigenlijk tussen de wensen van beide partijen in staat.
De wijziging is financieel gunstig voor de verenigingen die een reunie willen
organiseren.
Maar ook voor de leden want de eigen bijdrage hoeft niet zo hoog te zijn.
Voorwaarde is wel dat de leden of een PA pas hebben of zijn geregistreerd.
Voor onze vereniging betreft het 135 mensen dei binnen de nieuwe regeling
vallen. waarvan niets bekend is, maar volgens hun eigen opgave bij
aanmelding wel 6 jaar hebben gediend.
Wij hebben daarvan de namen en gaan deze mensen benaderen. Ze krijgen
van ons via de mail een aanvraagformulier voor een PA pas en een formulier
voor registratie als Post Actief.
In beide gevallen geeft u het cluster toestemming om uw gegevens na te
trekken in Kerkrade.
3. Notulen van ALV 2018.
De Notulen van de tweede Algemene Ledenvergadering, welke op 24 januari
2018 werd gehouden in Hilversum, worden besproken. Kascommissie
verleent geen decharge aan het bestuur, maar geeft een advies aan de
ledenvergadering om decharge te verlenen. Verder zijn er geen opmerkingen
en worden de notulen goedgekeurd.
4. Jaarverslag PAM 2018.
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Iedereen heeft het jaarverslag toegestuurd gekregen en de mogelijkheid
gehad dit te bestuderen. Uitleg over het verloop van de zelfstandigheid van de
vereniging. Het eerste jaar is de vereniging lid geweest van FOVAM
(federatie), daarna geheel op eigen benen. Aansluiting gezocht bij het
Veteranen Platform.
5. Begroting 2019.
De penningmeester geeft enige uitleg over de begroting en hoe deze tot stand
is gekomen. Rob van der Linden vraagt naar de vergoeding VP en geeft aan
dat er naar zijn mening teveel wordt gespaard door de vereniging. Er ontstaat
enige discussies over de wettelijke verplichting voor de op te bouwen
reserves. Er wordt uitgelegd dat 50-75% van de inkomsten gereserveerd mag
worden en dat het geld dan een zogenaamd “oormerk” dient te hebben. Er zijn
vanuit de vergadering geen vragen en opmerkingen. Misschien wil Rob van de
Linden adviseur worden. Hierop komt niet een duidelijk antwoord.
Derhalve is de begroting goedgekeurd.
6. Financieel jaar verslag 2018
We gingen 2018 in met een positief saldo van 11.286,22 Euro. Het heeft
verder geen zin om U met getallen te vervelen, maar de complete
boekhouding wordt openbaar aangeleverd aan de controlerende
kascommissie tijdens de vergadering.
Gelukkig waren er enkele sponsors bereidt om een donatie te doen, en zijn er
wederom diverse marine artikelen gedoneerd die we met open armen hebben
ontvangen. Ook het ledental groeide gestaag, en dus tegelijkertijd ook de
inkomsten. De TOKO leverde dit jaar na de nodige investeringen positieve
inkomsten.
Met behulp van de promotiekraam ingericht met allerlei artikelen konden we
ons beter presenteren aan de buitenwereld en de aandacht vestigen op onze
vereniging.
Aan het eind van het jaar was er een goed resultaat. We sloten het jaar af met
een positief saldo van 14.596,48 Euro. De netto jaar opbrengst is 3.310.26
Euro.
Gelet op de gezonde financiële positie van de vereniging stelt de
penningmeester voor om de contributie te laten op 12 Euro per jaar.
7. Kascommissie
De Kas-commissie, bestaande uit de heren Henny Langenberg en Frans
Scholten hebben de stukken van de penningmeester ruimschoots op tijd per
mail toegestuurd gekregen. Ook hebben zij inmiddels de boeken ingezien.
Advies aan de ALV om decharge te verlenen aan bestuur. Inge treedt aan als
reserve commissie lid.
8. Beleidsplan 2019.
Wervingsaktie leden voor leden
Uitleg over de aktie. We noemen het “leden voor leden” Voor de leden die
kans zien om nieuwe leden aan te brengen zullen wij presentjes beschikbaar
stellen. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van 1 lid ontvangt men een
reversspeld. Aanbrengen van meerdere leden ontvangt men dan een mooie
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naambadge. We starten deze aktie met een artikel in “Alle Hens” en de
“Checkpoint”. Beide bladen zullen in februari / maart verschijnen. Misschien
zijn er ook nog suggesties / voorbeelden vanuit de zaal. Dat niet, maar er is
wel een positieve gedachte over de plannen.
Bijdrage Hr. Ms. MAHU
Er zijn verenigingen die nauwe banden onderhouden met de huidige schepen
van de Koninklijke Marine of ze zelfs adopteren.
Het enige voordeel is dat de bestuurders eens een dagje mogen komen
“buurten” of oplopen zo u wilt. Men krijgt dan een stukje extra informatie wat
eventueel in een clubblad geplaatst kan worden. Ook krijgen de schepen ruim
voldoende middelen uit de schatkist van Defensie.
Tijdens onze brainstormsessies hebben wij hierover binnen het bestuur ook
nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat hier voor ons geen eer is te
behalen
Wij hebben ons oog laten vallen op Hr.Ms. MAHU. Een schip wat varende
wordt gehouden door een stel enthousiaste mannen en vrouwen. Dat kost heel
veel tijd en inzet, maar ook geld. En dat geld ligt niet voor het oprapen, ook
niet bij Defensie. Die hebben er niet zoveel belang bij om het erfgoed varend
te houden. Het is wel leuk om eens een dergelijk schip te verwelkomen op een
festiviteit. Men wil ook wel ondersteuning geven voor bijvoorbeeld wat
brandstof, maar voor de rest moeten de dames en heren zelf heel veel
investeren.
Daarom wil het bestuur u voorstellen en toestemming vragen om per jaar een
bedrag van 500 euro te doneren aan de stichting die het mogelijk maakt om het
schip varende te houden. Wij willen daarnaast met de stichting in gesprek om
te bewerkstelligen dat er jaarlijks een aantal van onze leden een dagje mogen
meevaren. U begrijpt dat dit niet altijd dezelfde personen kunnen zijn.
Dit is het idee. Wij vragen de vergadering toestemming om deze suggestie
verder uit te werken en in gesprek te gaan.
De vergadering geeft uiteindelijk toestemming, maar benadrukt dat het bestuur
ieder jaar deze gift weer moet bespreken op de Algemene Ledenvergadering.
Defile 5 mei Wageningen
Vanuit de leden is twee jaar geleden het verzoek geweest om de mogelijkheid
te onderzoeken om mee te doen met het Defile te Wageningen op 5 mei. Het
bestuur heeft contact gezocht met de organisatie en uiteindelijk een uitvraag
gedaan onder de leden. Daar bijna niet op gereageerd, dus hebben we toen
besloten niet mee te lopen. We hebben dit jaar nogmaals een poging
ondernomen en hebben contact gezocht met de Bond van Wapenbroeders en
zijn overeengekomen dat wij aansluiten bij hun peloton. We hebben nu acht
deelnemers die gaan meelopen. Verenigingstenue is wel verplicht.
Dave Smit geeft zich op met een collega
Historische dagen Den Helder. Onbekend of wij daar wij wel bij moeten zijn.
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Veteranendag 11 juli 2019 Den Helder
Er zal een andere invulling aan de dag worden gegeven.
Reunie 2019. Voorstellen vanuit de vergadering
Soesterberg NNM voorstel
Bronbeek Arnhem
Van Ghentkazerne
Frederikkazerne Den Haag
Amersfoort Bernhard. Incl. Museum.
MARVO Vaardagen
Het bestuur heeft gesproken met de Marine Voorlichtingsdienst over de
mogelijkheid om een vaardag te organiseren.
4 of 5 keer per jaar zijn er vaardagen voor scholen Op de grotere schepen zou
een mogelijkheid zijn. Dan zijn 15 of 20 personen mogelijk. Voorstel is bij
aanbieding om de leden die altijd komen hiervoor in als eerste aanmerking te
laten komen.

9. Rondvraag en Sluiting.
Wet op de privacy geen ledenlijst meer op de website. Men kan nu niet zien
wie er lid is.
Discussie even over de passen PA / Veteranen.
Dank voor het bestuur voor de inzet afgelopen jaar.

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 23 januari 2019
De secretaris
J.H.P.Brinkman
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