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  Verslag van de 4e Algemene Ledenvergadering gehouden in Hilversum  

Locatie: Korporaal van Oudheusdenkazerne, Noodweg 37, 1213PW te Hilversum  

Op 15 januari 2020. 

 

Aanwezig:  Wim van Anen   Voorzitter 

           Ton Meijdam   Penningmeester/activiteiten 

           Joost lenz    Secretaris a.i. /notulen 

 

Henk Ark, Renee Audier, Koen Bogert, frans Dijen, Gerard Dijkhorst, John Dijkhuis, Aart Duyst, Wout 
Edink, Cees Egmond, Aad Eijk, Rob Goosen, Fred Iepenburg, Jan Jaarsma, Bert Jonker, Bertus 
Kalkema, Bert Kramer, Cees Kruyshaar, Toon Kunkels, Henny Langenberg, Teun Meijer, Peter 
Nieuwenburg, Sjaak Overeem, Henk Pierik, Christiaan Pos, John Posthumus, Johan Ribbens, Tjerk 
de Ruiter, Paul Schellekens, Bert Slotboom, Anton Smit, Robert Smith, Dirk Spijker, Rien Thijssen, 
Tiemen Veenstra, Wen Verhij, Sijbrand Vermeulen, Evert Vermeulen, Wim Volmer, Andre Walther, 
Inge v Werkhoven, Henk Te Wildt, Willem Weeterings, Harry Thomas, Gerry Verheul, David Smit. 

Gast: Jakob Schuitema 

Afwezig met kennisgeving: Joop Belt, Ben Buhrer Tavanier, Bertus Dorpmans, Theo de Langen, Cees 

Egmond, Henk Langerak, Emiel van Spaandonk, Jan Triel, Evert Vermeulen, Sijbrand kamer, Gerrit 

van Elst. Frans Scholten, Peter Beaujan 

 

Agenda 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom op deze 4e Algemene 

Ledenvergadering op de Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hilversum. Hij spreekt zijn dank uit 

naar de Commandant voor zijn welwillende gastvrije ontvangst. Hij wenst allen een gezond en 

gelukkig nieuw jaar toe en geeft aan dat wij na de lunch, op het nieuwe jaar, het glas zullen heffen, 

in de ‘Zoutwaterhoek.’ Verder vraagt hij de leden, indien daartoe in staat, te willen gaan staan om 

onze Collega’s te gedenken die ons ontvallen zijn. 

 

 

2. Vaststelling Agendapunten.  

De agenda wordt met een aantal wijzigingen vastgesteld: 
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-  3 In- en Uitgaande Stukken, 

-  4 Beroep  Dhr. Brinkman tegen Schorsing,  

- 7a Aanstelling Secretaris Joost Lenz.  

- 8a Verkiezing kascommissie. 

 

3. In/ Uitgaande stukken.  

09januari 2020 dagvaarding ontvangen voor de Rechtbank te Alkmaar betreffende   

Kortgeding, Dhr. Brinkman versus Post Actieve Marine vereniging (PAM).  

13 januari werd de Post Actieve Marine vereniging (PAM) bij de Rechtbank Noord-Holland te 
Alkmaar, door Dhr. Brinkman, in kort geding, gedaagd i.v.m. zijn schorsing als lid van de PAM.  

14 januari kreeg de PAM het proces–verbaal/vonnis toegestuurd. Wij hebben, na sommatie door 

de rechter, om Dhr. Brinkman tot de ALV toe te laten hem uitgenodigd voor de vergadering. 

 

4. Beroep Dhr. Brinkman. 

Tijdens zijn verweer probeerde Dhr. Brinkman zijn eigen visie, aan de schorsing, weer te geven, 

waarbij hij telkens werd verwezen zich te houden tot het onderwerp, namelijk de schorsing, te 

beperken. Essentie van zijn betoog was, dat hij het niet eens was met de aan hem opgelegde 

schorsing. 

  

5. Standpunt leden en uitleg bestuur. 

Na zijn verweer werd de, door het bestuur, opgelegde schorsing in stemming gebracht door de ALV. 
Nadat de stemmen die werden uitgebracht voor de schorsing, die onder leiding stond van John 
Posthumus, waren geteld is met een ruime meerderheid van 90% voor de schorsing, die opgelegd 
was door het bestuur, door de ALV overgenomen. Het bestuur vroeg als gevolg op de uitslag, met 
directe ingang, aan de ALV om Dhr. Brinkman te ontzetten als lid en niet meer toe te laten tot de 
PAM-vereniging. Wederom werd er onder leiding van John Posthumus de uitgebrachte stemmen 
geteld en met een meerderheid van 76% voor werd dit voorstel overgenomen door de ALV. De Dhr. 
Brinkman werd verzocht de vergadering te verlaten, bij monde van de voorzitter, en bedankt voor 
zijn aanwezigheid.  

 

Op verzoek van Mr. Jakob Schuitema, PAM-vertegenwoordiger bij Rechtbank en voorzitter van de 

Mahu, gaf de voorzitter hem het woord.  

Het ongenoegen van Dhr. Brinkman lag ten grondslag bij Mahu versus Brinkman. Van zijn bijdrage 

aan een goed werkend team kwam weinig terecht. Hij had graag, in zijn optiek, dat een aantal zaken 

aan boord, anders ingevuld moesten worden en dat gaf hij veelvuldig aan. De overige bemanning 

van de Mahu was daar niet zo van gediend, Hij vond ook dat zijn bijdrage, zonder compensatie van 

maaltijden, vervoer en parkeergeld, niet werd gewaardeerd. De gehele bemanning van de Mahu 

had daar genoeg van en stak de koppen bij elkaar en besloten Dhr. Brinkman, aan het eind van zijn 
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proeftijd, niet langer te handhaven. Dat werd door Dhr. Brinkman niet in dank afgenomen en sloeg, 

mondeling, met veel kabaal en smerige verwensingen om zich heen. Dat de Dhr. van Anen, ook 

vrijwilliger van de Mahu, die bij het besluit niet aanwezig was en ook niet werd betrokken, niet voor 

hem is opgekomen was voor hem de meest kwalijke zaak. De voorzitter bedankte Dhr. Jacob 

Schuitema voor zijn uitleg in deze en gaf de vergadering aan dat hij er alles aan heeft gedaan om 

Dhr. Brinkman tot andere gedachten te brengen, u bent daar zoveel mogelijk van op de hoogte 

gebracht, hij was niet te vermurwen en zocht zijn gelijk elders. 

 

6. Notulen ALV 2019. 

Over de notulen van 23 januari 2019 werd per blz. op- en aanmerkingen gevraagd. Op blz. 3 punt 5 
werd uitgelegd dat 50-75% van de inkomsten gereserveerd mag worden en dat het geld dan een 
zogenaamde ‘oormerk’ moet hebben. Dhr. Kruijshaar geeft aan dat dat alleen geldt voor 
verenigingen van eigenaren, vlg. BW, en niet van toepassing is voor clubs zoals de onze. 

Dhr. Kruijshaar vond ook enig discrepantie in de agenda staan, Verslag Secr., verslag Penm, 
Bestuursverkiezing en aanpassing H.H.R. Na enige discussie tussen Dhr. Kruijshaar en het bestuur 
zal e.e.a. niet van toepassing zijnde, maar relevante punten worden opgenomen in de agenda en 
verslag.  

Een vraag wat te doen met de bijdrage Mahu op blz. 4 waarin het bestuur de vergadering vroeg om 
een jaarlijkse donatie, wordt dit jaar, i.v.m. de nogal geladen sfeer achterwege gelaten en op een 
laag pitje gezet. Verder zijn er geen op- en aanmerkingen meer en worden de notulen 2019 
goedgekeurd. 

 

7. Jaarverslag secretaris. 

Doordat de Dhr. Brinkman zijn functie, met onmiddellijke ingang, had neergelegd is er geen 
overdracht geweest van gegevens over het eerst halfjaar 2019. Ton Meijdam heeft, als 
penningmeester, de contacten met de buitenwacht, het bestuur aangaande, waargenomen en de 
communicatie, digitaal met de leden, onderhouden. Deze communicatie ging meestal over de 
affaire Brinkman. De zeer geslaagde reünie van de PAM die op 21 september werd gehouden in de 
Kumpulan Bronbeek, kwam uit de koker van Ton en Wim met administratieve bijstand van de 
secretaris a.i. Joost Lenz. 

 

7a Aanstelling secretaris Joost Lenz.  

Zonder tegenkandidaten is Joost Lenz met algemene stemmen aangenomen 

Verkiezing datum bestuursleden:  

 Wim van Anen Voorzitter    17-12-2015 herkiesbaar ALV  sept 2021   

Ton Meijdam Penmeester   15-04-2017 herkiesbaar ALV jan 2023 

 

 

8 Verslag kascommissie. 
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In verband met de afmelding van Dhr. Scholten bestond de kascommissie uit Henny Langenberg 

en Inge Werkhoven, zij hebben de Financiele stukken gecontroleerd van de penningmeester en in 

orde bevonden. Advies aan de ALV om het Bestuur decharge te verlenen werd gehonoreerd.  

8a verkiezing kascommissie. 

Er word aan de ALV gevraagd wie er volgend jaar als reserve zich wilt aansluiten bij de 

kascommissie, Sijbrand Vermeulen meld zich aan. 

De nieuwgevormde Kascommissie bestaat uit: Inge Werkhoven en Frans Scholten, reserve 

Sijbrand Vermeulen 

      

9. Verslag Penningmeester. 

Ton doet informatie geven aan de vergadering over gebruik van het cashgeld (2018) dat naar zijn 

goed bedoelde mening niet meer kon worden ingeboekt en verwerkt in de boeken, wij zijn 

immers een digitale vereniging en willen werken zonder baar geld in kas. Zonder nadelige 

gevolgen voor het kasboek van de vereniging werd het geld, te goeder trouw, gebruikt om een 

workshop te houden. Hetgeen wat door het, toenmalige, bestuur als geen probleem werd gezien. 

Het idee hierachter was dat het cashgeld wat nergens te boek stond zou zo op gaan aan de 

workshop en er zouden geen declaraties worden afgeboekt in het kasboek zodat het saldo na de 

workshop nog hetzelfde zijn als voor de workshop. 

Het voordeel zou ook nog zijn dat er totaal niet meer gewerkt zal worden met baar geld alleen 

nog digitaal via de bank en wat we nu ook doen. 

Het verdient niet de schoonheidsprijs maar we hebben ervan geleerd en daarom onze 

welgemeende excuus daarvoor.  

 

Dhr. Jonker geeft zijn mening over de gang van zaken, gebruik van geld buiten de kas om verdient 

geen boekhoudkundige prijs en vraagt waar de € 5,00 contant bij aanvang reünie 2018 te Utrecht 

is gebleven. 

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werd het plan bijgesteld, daar Dhr.  Brinkman niets geregeld 

had v.w.b. muntjes voor de drankjes, om €5.00 per persoon te innen om de drankjes niet te 

hoeven af te rekenen aan de bar. Op enig moment dreigde het gebruik uit de hand te lopen, de 

voorzitter en penningmeester grepen in en liet de bar verkoop sluiten en de penningmeester 

heeft het geinde geld gebruikt om te hoogopgelopen drankrekening af te zwakken.  

John Posthumus beaamde voorgaande gang van zaken, te goeder trouw gebruik van het geld. 

Ton geeft uitleg over de vraag van Dhr. Kruijshaar betreffende verschil van inkomsten van 

contributie. Dit verschil ligt bij de administratie van leden. Er zijn leden die de 80-jarige leeftijd 

hebben bereikt en geen contributie hoeven te betalen en een aantal ereleden. 

De vraag over de inkomsten van Brinkman en de uitgaven daarvan. Brinkman stortte een aantal 

malen een bedrag van 200 euro op rekening van de PAM, kennelijk uit schuldgevoel, die hij 

onmiddellijk weer teruggestort kreeg. 
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En de vraag: Opbrengst verloting onder welke post geboekt?  Antw. Tijdens de laatste twee 

reünies zijn er lootjes uitgedeeld en niet verkocht dus geen opbrengst 

Doordat de PAM financieel in goede staat verkeert, stelt de penningmeester voor de contributie 

van €12,00 te continueren, dat werd met applaus ontvangen. 

     

10. Aanpassing H.H.R t.b.v. Tenue dracht. 

Het bestuur, bij monde van Ton, geeft aan dat het dragen van het PAM-tenue bij officiële 

gelegenheden geen verplichting, maar wel gewenst is, behalve bij die gelegenheden waarin het 

dragen van tenue is voorgeschreven. De vergadering ging akkoord met het voorstel. 

Het artikel Vereningstenue lid 2. HHR zal worden aangepast en op de website worden geplaatst 

onder HHR-versie 3-2020  

 

11. Rondvraag en Sluiting. 

Uit de vergadering kwam de vraag, bij monde van Dhr. Spijker, waarom er meer aandacht voor de 

Mahu is, en te weinig aandacht wordt geschonken aan de ander varend erfgoed zoals de 

Roermond, Bernisse en De Naaldwijk. 

De voorzitter gaf Dhr. Spijker gelijk, echter verenigingen adopteren een schip waar zij affiniteit 

mee hebben. Wij zullen in de toekomst ook aandacht schenken aan de overige, varend erfgoed, 

schepen. 

Toelichting van de voorzitter m.b.t. Nuldelijnszorg KM-overleg. Dit traject dient nog, in brede zin, 

verder ontwikkeld te worden. De verenigingen willen dit KM breed invullen en niet via het VP. In 

het overleg met de KM wordt dit verder besproken. 

De voorzitter geeft verder nog aan, i.v.m. het 5-jarig jubileum van de PAM, mogelijk een vaardag 

bij de Marine te organiseren. U hoort daar nader meer over. 

Deelnemen aan het bevrijdingsdefilé te Wageningen, op 5 mei, door de PAM behoort tot de 

mogelijkheid. 

Een vaardag op de Mahu en of de Bernisse, als er genoeg opgave van deelnemers zijn, behoort dit 

tot de mogelijkheden. 

De veteranen dag K.M. te Den Helder, wordt dit jaar op 17 juni 2020 gehouden. 

Als er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt u 

allen uit om de lunch te gebruiken en daarna in de Zoutwaterhoek het glas te heffen op het 

nieuwe jaar. 

 

Verslag opgemaakt 15 januari 2020 en gecorrigeerd op 05 oktober 2021 

Secretaris 

Joost Lenz 


