
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn voorganger Frank Peersman 

te bedanken voor de jaren dat hij voorzitter van de VOV is geweest. Hij heeft zich vol 

energie ingezet. Veel hamerstukken geschreven. Symposia georganiseerd. Bestuursver-

gaderingen geleid. Inleidende woorden gesproken. En nog veel meer. Frank bedankt. Het 

goede nieuws is dat Frank, vlak voordat hij de dienst verlaat, doorgaat als vicevoorzitter.  

Zijn we weer terug bij de traditie dat de vicevoorzitter een b.d.-er is. De continuïteit binnen 

het bestuur is in ieder geval gegarandeerd. Daarnaast ook dank aan de andere bestuurs- 

leden. Iedereen weet dat het tegenwoordig moeilijk is om leden te interesseren voor een 

bestuursfunctie. Als VOV mogen we ons dus gelukkig prijzen met collega’s die hiertoe  

bereid zijn. Zelfs als ze de dienst al lang geleden hebben verlaten. Heren bedankt.

We zoeken, zoals mijn voorganger al heeft aangegeven, nog steeds een versterking van 

de redactie Intercom. Een mogelijkheid is om vaste aanspreekpunten te hebben bij voor de 

Verbindingsdienst/VOV relevante organisatiedelen. Deze aanspreekpunten kunnen optre-

den als een soort externe redacteuren die artikelen kunnen (laten) maken van interessante 

ontwikkelingen binnen hun organisatie. Het bestuur komt hierop terug.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de eerste boeken aan de aanwezige leden 

uitgereikt. Het boek is leuk om te lezen. Het is geen geschiedenisboek, maar een boek 

waarin, vanuit vaak persoonlijk perspectief, staat beschreven wat collega’s in de loop van 

de jaren (1989-2013) hebben meegemaakt. Daardoor is het heel herkenbaar en geeft het 

een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de Verbindingsdienst gedurende de laatste 

decennia. Ik wil hierbij de leden van de werkgroep die zich hebben beziggehouden met het 

schrijven van het boek bedanken voor hun inzet en feliciteren met het behaalde resultaat. 

De opkomst bij de algemene ledenvergadering met aansluitend een symposium

Met een daverende hamerklap kreeg ik van mijn voorganger Frank Peersman de voorzittershamer 

van de VOV in het bezit. Na contact met de hoofdredacteur kwam ik er achter dat er van mij verwacht 

wordt dat ik ongeveer gisteren een hamerstuk moest maken voor de Intercom. En ja, 800 woorden is 

prima. Van de secretaris hoorde ik dat hij wel wat ideeën had betreffende de inhoud. Kortom van een 

koude start is geen sprake. Dit is typisch een voorbeeld van instappen en snel wegrijden. Maar ik zal 

niet klagen. Ik heb er zelf voor gekozen.

  Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
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C2ost in 2020 Technologische ontwik-

kelingen in internationaal verband was 

een succes. Aan het symposium namen 

117 mensen deel. Er werden interessante 

briefings gehouden. De keynote address 

werd gegeven door SBN Bauer. Het viel 

hem op dat er ook veel b.d.-ers aan het 

symposium deelnamen. Wij weten niet 

beter dan dat collega’s, die de dienst 

vaak al lang geleden hebben verlaten, 

zich nog steeds betrokken voelen bij de 

vereniging. Leuk dat het een buitenstaan-

der opvalt. 

Tijdens de ledenvergadering werd ook 

duidelijk dat de financiële situatie welis-

waar goed is, maar dat we rekening moe-

ten houden met teruglopende adverten- 

tie-inkomsten. Het bestuur zal dan ook  

proberen de kosten van de activiteiten  

terug te dringen en zal overwegen of een 

contributieverhoging op termijn noodza-

kelijk is.Met een enquête zullen we onder-

zoeken of het gedeeltelijk digitaal uitbren-

gen van de Intercom een optie is. 

Veel defensiebladen worden tegenwoor-

dig digitaal uitgebracht om de kosten 

terug te dringen. Toch zal een volledig 

digitale Intercom voor ons niet echt een 

optie zijn. Ik ga ervan uit dat niet alle leden  

beschikken over een computer met inter-

net aansluiting. Maar misschien vergis ik 

me wel. De enquête zal het uitwijzen.

Het bestuur heeft besloten om Edwin Sai-

boo en Peter Yska te benoemen tot lid 

van verdienste van de VOV. Beide heren 

hebben zich gedurende lange tijd ingezet 

voor de VOV. Zij hebben heel veel tijd ge-

stoken in de vereniging. 

Peter Yska heeft zich met hart en ziel in-

gezet voor het boek en heeft jarenlang 

met artikelen bijgedragen aan de Inter-

com. Edwin Saiboo heeft als hoofdredac-

teur zich met tomeloze energie ingezet 

voor de Intercom. Hij heeft samen met de 

andere redactieleden er voor gezorgd dat 

de Intercom een kwaliteitsblad is.

Als nieuwe voorzitter zal ik even moeten 

wennen aan de activiteiten die van mij 

verwacht worden. Ik heb er zin in en ga 

er samen met de overige bestuursleden 

de komende jaren iets moois van maken. 

De VOV is springlevend en is het waard 

om energie in te steken. Ik nodig iedereen 

uit om bij te dragen. Schrijf eens een arti-

kel of bied je aan als vrijwilliger bij een of 

andere activiteit.

Volgend jaar willen we weer twee sym-

posia organiseren. We houden ons aan-

bevolen voor interessante onderwerpen. 

Dus laat het ons weten als u een goed 

idee heeft. We streven er naar om rond 

september dit jaar het plan voor 2015 

rond te hebben.
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“Toch zal een volledig 
digitale Intercom voor ons 
niet echt een optie zijn.”


