
v e r e n i g i n g

OPENING EN WELKOM
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

HERDENKING
Aan het begin van de vergadering staat we stil bij de in het af-
gelopen verenigingsjaar overleden leden.
Kap b.d. E.F. Burger  1-7-2020  73 jaar
Elnt b.d. J.H. Griesdoorn  11-3-2021  
Kap b.d. J.R.E. Scheepers  22-3-2021  71 jaar
Maj b.d. W.A.H. Karstel  23-3-2021  76 jaar
Dhr W. Honhoff  2-4-2021  67 jaar
Lkol b.d. C.A. Lijten  22-5-2021  89 jaar
Kap b.d. P. Visser  11-9-2021  63 jaar
Off b.d. A.J.M. van Acken  4-9-2021  79 jaar
Dhr W. Rietkerk  17-10-2021  63 jaar
Maj b.d. F.H. Germs  17-1-2021  88 jaar
Kap b.d. R.A.C. Houkes  13-2-2022  81 jaar

GOEDKEUREN/VASTSTELLEN VERSLAG 
Pro forma goedkeuring schriftelijke ALV over 2020, gemaild op 
11 maart 2021 en de afdoening op 11 april 2021. Vastgesteld.

VERSLAG AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR
De traditionele social in februari werd verplaatst naar 7 septem-
ber. Ruim 90 leden en gasten, waaronder 25 partners troffen 
elkaar in de Reehorst in Ede. 

Een ALV in 2021 waarbij de leden fysiek aanwezig zouden zijn, 
was opnieuw onzeker gelet op de voortdurende beperkende 
maatregelen. Verder uitstel was onwenselijk. Daarom koos het 
bestuur er voor de ALV schriftelijk af te doen in ‘silent procedure’.
Op 14 okt vond bij de Historische Collectie in Amersfoort de 
b.d.-lezing plaats. Het onderwerp was: Het nieuwe vaandelop-
schrift voor het Regiment Verbindingstroepen, toegelicht door 
kol b.d. F.F.M. Peersman en lkol P.L.A. Kerkhoffs, aangevuld 
met indrukwekkende verhalen van militairen die bij acties aan-
wezig zijn geweest.

Op 19 oktober kon eindelijk – het meerdere keren uitgestelde 
– symposium plaatsvinden met als thema IT-strategie voor de 
informatiegestuurde defensie-organisatie. Dankzij een tijdelijke 
luwte in beperkende maatregelen was er een volle zaal. Het the-
ma en de interessante bijdragen triggerden levendige discussie.

verslag algemene ledenvergadering 

vov 2022
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LEDENBESTAND
Huidig ledental (betalend)  :  559
Ledental vorig jaar  :  554
Het ledental is licht stijgend. 

REPRESENTATIE
Naast de correcte representatieve 
maatregelen bij het overlijden van de in 
aanvang genoemde leden heeft repre-
sentatie plaatsgevonden bij een aantal 
zieke collega’s en geboorten. Het be-
stuur streeft naar volledige en tijdige re-
presentatie. Ze is daarvoor sterk afhan-
kelijk van uw collegiale informatie. 

ONDERSTEUNING REGIMENT
In 2021 is €1000 aan het Regiment en €500 aan de vrienden 
van de HC overgemaakt. Namens de VOV heeft de vicevoorzit-
ter zitting in de Stichting Regiment Verbindingstroepen (SRV).
De HC heeft bij de ALV en het symposium het geschiedenis-
boek verkocht.

Als vereniging kunnen we via de VVPRV een bijdrage van De-
fensie krijgen op basis van de Regeling Reüniefaciliteiten (RRF) 
wanneer wij een reünie (of soortgelijke activiteit) organiseren 
voor leden van de VOV die veteraan zijn. Lid worden van de 
VVPRV is op dit moment nog steeds gratis. In 2021 heeft VOV 
op deze basis €722 ontvangen.

CONTRIBUTIE, ADRESWIJZIGING, E-MAILADRES 
Het bijhouden, nazoeken van adressen vergt veel tijd. Adreswij-
zigingen en wijziging van e-mailadres worden slecht doorgege-
ven. Graag aandacht van de leden hiervoor.

VERSLAG INTERCOM 2021
2021 was het jaar van de 50ste jaargang van de Intercom. We 
hebben drie mooie nummers bij u op de mat laten vallen met 
80, 80 en 96 pagina’s in de diverse categorieën die u van ons 
gewend bent. Nummer 50.3 was onze jubileumuitgave waarin 
aandacht is besteed aan de plaats die de Intercom inneemt in 
de informatievoorziening in en over de Verbindingsdienst en het 
brede werkveld van de verbindelaar, met mooie woorden van 
belangrijke spelers in de defensieorganisatie. 

Uitgave 50.3 was niet alleen de jubile-
umuitgave maar ook het laatste num-
mer waarin lkol Edwin Saiboo de rol van 
hoofdredacteur vervulde. Na veertien 
jaargangen was het tijd het hoofdredac-
teurschap over te dragen aan een opvol-
ger. Lkol Jack Vennik heeft de rol op zich 
genomen, een mooie combinatie met 
hoofd van het Kenniscentrum C2Ost en 
CEMA (land). Edwin, namens de hele re-
dactie bedankt voor al het werk dat je 
voor Intercom hebt gedaan.
Op de social van 7 september zijn de tra-
ditionele Intercom awards uitgereikt aan 
de schrijvers van de beste artikelen in de 

jaren 2019 en 2020. In Intercom 50.3 vindt u een uitgebreid 
verslag met onderbouwing van de awards voor de schrijvers en 
ook waarom we twee bijzondere awards hebben uitgereikt aan 
maj Richard Schrijer en lkol Saiboo.
We hopen met de nieuwe hoofdredacteur de komende jaren de 
door Edwin behaalde kwaliteit te kunnen handhaven.

VERSLAG WEBSITE
De website was in 2021 het vertrouwde portaal voor actualiteit en 
aanmelding voor de verenigingsactiviteiten. De cijfers zijn als volgt:
1.  Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 896 views;
2.  Maand met de meeste bezoekers: oktober 2021 met  

1284 views;
3.  Gemiddeld aantal geblokkeerde bezoekers: 1500;
4.  Meest geblokkeerde land: Venezuela (289) gevolgd door 

Duitsland (81).

FINANCIEEL VERSLAG (door de penningmeester)
Door COVID is slechts een symposium gehouden en geen 
BBQ, dus minder uitgaven. We hebben een iets hogere bijdrage 
vanuit Defensie ontvangen.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie heeft de boeken over 2021 gecon-
troleerd en geen bijzondere zaken geconstateerd. De commis-
sie adviseert de ledenvergadering eervol decharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid en lkol Kerkhoffs te bedanken voor zijn 
voordurende inspanningen. De leden stemmen in met dit advies.
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NIEUW LID KCC
Maj Thomassen  treedt af. De KCC 2022 bestaat uit  
maj M. Beckers en kap N. Timmers. 
Maj A.E.H.P. Arts is bereid toe te treden als reservelid.

BESTUURSVERKIEZING
Kol Arjen Straver (voorzitter) en maj b.d. Hein Hillen (secreta-
ris) treden reglementair af. Kol Tony Selhorst stelt zicht kandi-
daat voor de functie van voorzitter en lkol Deborah van Dam- 
Vredenbregt stelt zicht kandidaat voor een bestuursfunctie en zal 
dan de functie van secretaris krijgen. Het bestuur ondersteunt 
beider kandidatuur van harte. Tegenkandidaten hebben zich niet 
gemeld. 
De kandidaten worden voorgesteld aan de leden en zij stem-
men unaniem voor. 
De nieuwe voorzitter is helaas verhinderd waardoor de vice-
voorzitter de vergadering verder voortzet. 

Het bestuur stelt de leden voor aftredend secretaris majoor b.d. 
Hillen te benoemen tot erelid van de VOV wegens:
Het gedurende langere tijd op voortreffelijke wijze bijdragen 
aan het functioneren van de Vereniging van Officieren van de 
Verbindingsdienst en daarmee aan het realiseren van haar 
doelstellingen.
Sinds 2001 is hij de secretaris van onze vereniging. Al zo lang 
dat bijna niemand meer beter weet. Jarenlang is hij een vaste 
waarde in het bestuur, die met zijn ervaring de steeds wisselen-
de voorzitters snel situational awareness kon geven.
Hij was niet alleen altijd nauwkeurig met het vastleggen van 
bestuurs- en ledenvergaderingen maar de notulen waren ook 
altijd snel beschikbaar. Hij stond zeker open voor suggesties, 
maar was zelf altijd positief kritisch om het maximale resultaat 
te bereiken voor de VOV.
Hij was ook een van de drijvende krachten – vaak achter de 
schermen – van de jaarlijkse VOV symposia. Vele jaren was hij 
de contactpersoon naar Naber Media Exploitatie en later Green 
Paper Association, onder andere voor de organisatie en com-
municatie rondom deze symposia. 
Daarom wil het bestuur van de VOV op deze wijze zijn grote 
waardering uiten voor het vele en kwalitatief goede werk dat hij 
heeft geleverd ten behoeve van Vereniging van Officieren van de 
Verbindingsdienst, hetgeen werd bekrachtigd tijdens de Alge-
mene ledenvergadering van 1 juni 2022.

Met applaus stemmen de leden in met het voorstel.

PLANNEN VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2023
Voor het komende jaar staan gepland: 
-  Drie edities Intercom
-  Een social rond 18 februari
-  ALV en symposium, 1 april
-  Een barbecue na de sportdag in juni
-  Een b.d.-event in juni
-  Een tweede symposium in oktober

BEGROTING 2023 
Geen veranderingen t.o.v. 2021 en 2022.
We hopen weer een normaal verenigingsjaar te hebben.
Vanwege de ruime reserves is er geen noodzaak voor het aan-
passen van de hoogte van de contributie.
Vanuit de VOV is er voor 2023 geen regimentsbijdrage begroot. 
De stelpost blijft wel bestaan zodat de mogelijke behoefte als 
optie blijft bestaan.  
De VVPRV is naar nul gezet. Dit is vanwege de verandering in 
de opzet. Het is een declaratiesysteem geworden. 
De plannen en de begroting voor 2023 worden vastgesteld. 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft ge-
zorgd voor een aanpassing in de statuten en het huishoudelijk 
reglement. De wet is vanaf 1 juli 2021 van kracht met als doel 
de  kwaliteit van verenigingen te verbeteren: 
-  Aantonen dat de zaken op orde zijn
-  Incidenten en misbruik vermijden
-  Goed bestuur: belang van de vereniging staat voorop
-  Aansprakelijkheid: alle bestuurders zijn persoonlijk aan-

sprakelijk

Afgesproken wordt dat wanneer stemmen in het belang van 
een bestuurslid is, dan stemt deze niet mee. 
De statuten zijn integraal opgesteld en het concept is naar de 
leden toegestuurd. De vicevoorzitter gaat in de vragen en op-
merkingen. Waarna de statuten en het huishoudelijke reglement 
worden aangenomen door de leden van de ALV. 
De statuten worden vastgesteld bij de notaris. De leden worden 
hierover geïnformeerd. 

AGENDA 2022
Op 30 juni staat het b.d.-event met een lezing over EOV van 
de Russische Federatie en recente ontwikkelingen op het  
programma. 
Op 30 juni vindt de  BBQ plaats (aansluitend op het b.d.-event 
en de regimentssportdag).
Op 18 oktober staat het tweede symposium met het onderwerp 
GrIT ingepland.

RONDVRAAG.
Vanuit de leden komt het verzoek om gebruik te maken van een 
geluidsinstallatie (microfoon) tijdens de vergadering. Dit verzoek 
wordt meegenomen door het bestuur.

SLUITING
De vicevoorzitter nodigt iedereen uit voor het symposium.
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