VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
ALGEMENE LEDENVERGADERING VOV 2010
Verslag van de Algemene Ledenvergadering
(ALV), gehouden op 27 april 2010 in het
Congrescentrum ‘de Kumpulan’ in Bronbeek, Arnhem.
Aanwezig: 95 leden (incl. 6 bestuursleden).

OPENING
De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.
Alvorens de vergadering voort te zetten,
wordt een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis aan de officieren van ons Wapen die ons het afgelopen verenigingsjaar
zijn ontvallen:
9 mei 2009, kap b.d. J.A.J. Janssen (67)
14 mei 2009, maj b.d. C.D.E. van Katwijk (94)
22 mei 2009, elnt M. Van Hulst (31)

plaats rond het thema BMS. De verkoop van
gesigneerde “Taktiek om te begrijpen” van
bgen O. van Wiggen e.a. bracht €301,= op.
Dit bedrag werd verdubbeld door het bestuur en is gedoneerd aan een school in Afghanistan. De social na afloop werd druk bezocht.
15 mei 2009, herdenking van de gevallenen
van ons Wapen. Misverstanden hebben er
toe geleid dat er geen krans namens VOV
aanwezig was. Er zijn nu goede afspraken
gemaakt om e.e.a. in de toekomst te voorkomen.
In 2009 hebben 2 coördinerende gesprekken met het bestuur van de VID plaatsgevonden.
In de 2e helft van 2009 heeft het bestuur
een enquête uitgevoerd onder de subalterne leden naar de behoefte aan, voor deze
doelgroep bedoelde, social events op loca-

Het aantal niet betalende defensieleden is
122.
Representatie
Naast de correcte representatieve maatregelen bij het overlijden van de in aanvang genoemde leden heeft representatie plaatsgevonden bij een aantal zieke collega’s en
geboorten. Het bestuur streeft naar zo mogelijk volledige en tijdige representatie. Ze
is daarvoor sterk afhankelijk van uw collegiale informatie.
Ondersteuning Regiment Verbindingstroepen
Namens VOV heeft kol b.d. Willems zitting
in de Stichting Regiment Verbindingsdienst.
In 2009 heeft de coördinatie en samenwerking meer gestalte gekregen.
De voorzitter VOV is toegetreden tot de
Raad van Toezicht van de Stichting Museum Verbindingsdienst. In die hoedanigheid
wordt niet alleen invulling gegeven aan onze doelstelling, maar ook bijgedragen aan
het borgen van de toekomst en goede huisvesting van de Historische Verzameling.
Geschiedschrijving
De gerichte benadering van ‘spelers’ (leden
en niet-leden) om voor specifieke aspecten
bijdragen te leveren is verheugend positief
beantwoord. Aangevuld met brainstormsessies is nu het inzicht in ons recent verleden
voldoende om te gaan schrijven.

GOEDKEURING VERSLAG ALV
7 APRIL 2009
Het verslag zoals gepubliceerd in Intercom
juni 2009 wordt, onder dankzegging aan de
secretaris, zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

VERSLAG AFGELOPEN
VERENIGINGSJAAR
Activiteiten
Op 12 februari 2009 vond de Social plaats
in Buitenzorg. Nu voor het eerst met partners. Het aantal deelnemers was enigszins
geflatteerd vanwege uitreiking Intercom
Awards en Breinbrekerprijzen, maar ruim
voldoende om het initiatief (met partners)
voort te zetten.
Op 18 februari, ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van het ‘Museum’, heeft de vereniging het originele ontwerp van ons vaandel overhandigd.
Op de ALV op 7 april 2009, werd kol b.d.
Ad den Boer benoemd tot Erelid. ’s Middags vond een zeer geslaagd symposium
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tie. De uitslag was verrassend: wel op locatie, maar geen ‘minderhedenbeleid’.
In de middag van 29 september 2009 vond
in het Officierscasino in Soesterberg een
symposium plaats rond het thema ‘Huidige
Ontwikkelingen in Command & Control’.
Vergeleken met vorige najaarssymposia was
het aantal deelnemers zeer bevredigend.
Ook hier was de social na afloop zeer geslaagd.
Op 5 november 2009 in de namiddag het
BD-event, voorafgaande aan Regimentsdiner. Voor het eerst in het Officierscasino in
Soesterberg. Zeer geslaagde lezing door lkol
b.d. Gerrit Jan Huisman over “Het ontstaan
van Zodiac”.
Ledenbestand
Overleden in het afgelopen
verenigingsjaar
Ander verlies van leden
Ledenaanwinst
Huidig ledental
Ledental vorig jaar

:
3
: 31
: 25
: 640
: 649

INTERCOM
De voorzitter geeft het woord aan de hoofdredacteur van Intercom lkol Saiboo.
“Het is mij een genoegen om u, namens de
redactie van Intercom, verslag te mogen
doen over het Intercomjaar 2009. Met veel
plezier heeft de redactie in het afgelopen jaar
wederom 4 Intercoms afgescheiden. Hiervoor zijn wij alle auteurs, leden en niet-leden van de vereniging, veel dank verschuldigd. In het verlengde hiervan roept de
redactie u op om ook de pen te pakken en
een bijdrage aan Intercom te leveren.
Een kort inhoudelijk woord over de inhoud
van Intercom in het afgelopen jaar. De redactie werkt actief aan het geven van passende aandacht aan alle onderwerpen die ons
binden. Voor ons gevoel zijn we daar in geslaagd, met uitzondering van het voor het
voetlicht brengen van de activiteiten van onze operationele eenheden. De verslaglegging van de activiteiten van onze eenheden
blijft enigszins onderbelicht. Daarom roep
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ik u op om te schrijven over juist die activiteiten en verslag te doen van oefeningen en
operationele inzet.”
De voorzitter bedankt lkol Saiboo en de gehele redactie voor het vele werk en de resultaten.

WEBSITE
De voorzitter geeft hierna het woord aan
de hoofdredacteur van de website de heer
Vaneman:
(De website van de vereniging is te vinden
op http://www.vovklict.nl)
“De website bestaat op dit moment uit vier
redacteuren en een technische ondersteuner. Helaas is de heer Peter Harmsen onlangs gestopt met zijn redacteurschap omdat hij dit niet meer kon passen in zijn
werkzaamheden bij het C2SC. De overgebleven redacteuren (inclusief uw fotograaf
kap b.d. Harry Buitendam) kunnen het werk
gelukkig aardig verdelen en de site in de lucht
houden.
Nu de site van het regiment
(www.verbindingsdienst.nl) het platform is
waar veel nieuws over het regiment – en dus
ook de vereniging wordt geplaatst komt er
iets minder actualiteit beschikbaar voor de
site van de VOV.
De waarde van de site is voornamelijk gelegen in het historisch archief – het raadplegen van oude Intercoms, zo’n 60% van het
aantal hits is gerelateerd aan Intercom, de
foto’s van verenigingsactiviteiten en publicaties rond de symposia.
Tenslotte zijn we natuurlijk blij weer een positieve bijdrage aan de verenigingsfinanciën
geleverd te hebben door het plaatsen van
banners van adverteerders.”
De voorzitter bedankt de heer Vaneman en
de gehele redactie van de website voor het
vele werk en de resultaten.
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FINANCIEEL VERSLAG
Aan de hand van slides licht de penningmeester het financiële overzicht toe.
De VOV heeft de laatste jaren alleen maar
groei in vermogen gekend en heeft ook in
2009 haar vermogen zien groeien.
De inkomstenposten zijn ongeveer 3.500
euro hoger uitgevallen dan begroot:
- rente (deposito op het juiste moment
voor een jaar afgesloten) en
- bijdrage advertenties Intercom en website.
De uitgaven zijn 5000 euro lager gebleven.
Belangrijke posten die minder kosten hebben gegenereerd zijn:
- de social / symposia en
- het onderwerp geschiedenis VBDD.
Toch lijkt de VOV in 2009 voor het eerst
concreet te maken te krijgen met de recessie.
In Intercom 1 van 2010 heeft u kunnen merken dat er minder geadverteerd wordt. Ontwikkelingen op de zakelijke advertentie- en
sponsormarkt als gevolg van de financiële
crisis hebben er toe geleid om met onze zakelijke partner wederzijdse verplichtingen te
heroverwegen. De koers zal eind 2010 worden geëvalueerd als basis voor een herziene
overeenkomst voor 2011.

VERSLAG
KASCONTROLECOMMISSIE
Op heden, 25 januari 2010, hebben wij, ondergetekenden:
lkol C.T. Jongerius,
maj P.L.A. Kerkhoffs en
maj b.d. O. Luursema,
door de Algemene Ledenvergadering van 7
april 2009 aangewezen als Kascontrole
Commissie over het jaar 2009, de penningmeester maj M.J.P. Wolfs, verzocht rekening en verantwoording af te leggen over de
door hem beheerde verenigingsfinanciën
over de periode 1 januari 2009 t/m 31 december 2009.

Bij de controle werden de saldi van postrekening en kapitaalrekening in overeenstemming bevonden met de gecontroleerde boeken, bescheiden en kasbewijzen. De in het
financieel overzicht genoemde bedragen
over 2009 zijn in overeenstemming met die
uit het elektronisch kasboek. Alle betalingen
zijn gedaan in overeenstemming met de
doelstellingen van de vereniging.
De commissie heeft vastgesteld dat het financieel beheer door de penningmeester op
zeer goede en correcte wijze ten gunste van
de vereniging wordt uitgevoerd. Het beheer
is transparant en door een vergaande digitalisering uitstekend toegankelijk en beschikbaar. De uitgevoerde steekproeven leverden
voortdurend een beeld op van doelmatigheid, rechtmatigheid en een uitstekend geïnformeerde penningmeester. De commissie
adviseert de ledenvergadering het bestuur
eervol decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen.
De vergadering volgt het voorstel van de
KCC en dechargeert het bestuur voor het
boekjaar 2009. De voorzitter bedankt de
KCC en de penningmeester.

NIEUW LID
KASCONTROLECOMMISSIE
Omdat maj P.L.A. Kerkhoffs na de reglementaire 3 jaar aftreedt als lid van de KCC
is er behoefte aan een nieuw lid.
Kap H. Verboom stelt zich beschikbaar.
De samenstelling van de KCC voor het verenigingsjaar 2010 is: lkol Jongerius, maj b.d.
Luursema en kap Verboom.

LID VAN VERDIENSTE
Hier onderbrak de voorzitter de agenda om
lkol C.T. Jongerius te benoemen tot lid van
verdienste van de vereniging, wegens:
zijn voorbeeldige inzet, vasthoudendheid en
verdienste voor het Regiment en de Vereniging.
Als Commandant van het Regiment Verbindingstroepen heeft hij door vernieuwende
initiatieven de traditie en taken van het
Regiment structureel geborgd en het begrip
‘Esprit de Corps’ inhoud gegeven. Hij heeft
substantieel bijgedragen aan het behoud van
de Historische Verzameling Verbindingsdienst en aan het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging zoals: saamhorigheid en historisch besef.

BEGROTING 2010-2011
Omdat op dit moment het beeld van advertentie-inkomsten over 2010 niet duidelijk is,
heeft het bestuur er voor gekozen het beeld
van 2009 te continueren. Als tussentijds
blijkt dat substantiële wijzigingen worden
geconstateerd, zal het bestuur u daarover en
haar voorstel informeren.
Bij de behandeling van de begroting stelt
maj b.d. Luursema de vraag of we geen bedrag moesten reserveren voor het boek. De
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voorzitter stelde dat het bedrag nog onbekend was en dat reserveren van een onbekend bedrag moeilijk gaat. Hij stelde voor
een algemene vermelding over de reservering in het verslag op te nemen en de vergadering stemde daarmee in.
De voorzitter gaf een toelichting over de begroting 2011 en de onzekerheid daaromtrent. Hij heeft toegezegd dat bij grote wijzigingen
in
de
begrotingsrealisatie
tussentijds de leden op de hoogte gesteld
zullen worden.
De voorgestelde begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

BESTUURSVERKIEZING
In 2011 zou de voorzitter kol G.J. Kanis
moeten worden herkozen, maar hij gaat ook
in dat jaar met functioneel leeftijdsontslag.
Het bestuur acht het wenselijk dat de voorzitter actief dienend is. De vice-voorzitter
kol b.d. J.L. Willems heeft de wens te kennen gegeven tussentijds af te willen treden.
Het bestuur heeft kol F.F.M. Peersman bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor
de functie voorzitter. De kol G.J. Kanis is
bereid gedurende een nieuwe bestuursperiode de functie vice-voorzitter te vervullen.
Maj M.J.P. Wolfs heeft te kennen gegeven
te willen stoppen met de taken van penningmeester VOV. Hij treedt af als penningmeester maar blijft (voorlopig) aan als
bestuurslid. Het bestuur heeft maj P.L.A.
Kerkhoffs bereid gevonden de functie van
penningmeester op zich te nemen, maar hij
is daarvoor pas beschikbaar na terugkeer van
zijn inzet bij de RDTF eind 2010. Maj Wolfs
zal tot die tijd de penningmeesterfunctie
waarnemen.
Reglementair treden af lkol ing. P.G.J.
Gillis (lid), maj A.L. van Dijk (lid) en maj
b.d. G.H. Hillen (secretaris). Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van kol Peersman tot voorzitter en
de (her)benoeming van de 5 bestuursleden.
De voorzitter dankt de vergadering voor het
vertrouwen en overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter.
Kol Peersman bedankt de vergadering voor
het in hem gestelde vertrouwen.
Het nieuwe bestuur heeft nu de volgende
samenstelling:
- kol F.F.M. Peersman, voorzitter;
- kol G.J. Kanis, vice-voorzitter;
- maj b.d. G.H. Hillen, secretaris;
- maj P.L.A. Kerkhoffs, penningmeester;
- lkol ing. P.G.J. Gillis, lid representatie;
- maj A.L. van Dijk, lid;
- maj M.J.P. Wolfs, lid, penningmeester a.i.;
- maj L.H. Siebering, ledenadministratie
en
- elnt S. Kraijo, lid.
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EVENEMENTEN 2010
De agenda voor de rest van 2010 ziet er als
volgt uit:
- 1 juli (dat is een donderdag) is de Regimentssportdag met aan het eind een social van de VOV inbegrepen een BBQ. U
bent uiteraard voor beide evenementen
uitgenodigd;
- in de planning staat dat we 6 september
(een maandag) gaan varen op de Hr.Ms.
Johan de Witt;
- op 28 september (een dinsdag) is ons volgende symposium in Soesterberg met als
thema Cyber Operations. O.a. de directeur HDIO, genm Koen Gijsbers, heeft
toegezegd hier te zullen spreken en
- op 18 november staat ons Regimentsdiner gepland, wat vooraf wordt gegaan
door het inmiddels traditionele BDevent.

PLANNEN VOOR HET KOMEND
VERENIGINGSJAAR
- Het succes van de afgelopen socials – zeker die met partners – heeft ons er toe gebracht om deze socials in 2011 te continueren in beginsel weer met partner. De
randvoorwaarden qua tenue, tijdstip, locatie, enz. zullen we zodanig kiezen dat
maximale deelname wordt gestimuleerd.
- Dit jaar houden we voor het eerst een ‘social op locatie’ in Garderen. Het resultaat
van die social zal mede gaan bepalen waar
een volgende social in 2011 zal worden
georganiseerd.
- Het bestuur streeft voor 2011 weer naar
2 symposia. Voor het najaarssymposium
gaan we coördineren met het Regiment
en kijken naar samenwerking met de VID.
- Het bestuur streeft naar samenwerking
met de zustervereniging VID in het organiseren van evenementen voor de leden.
- We blijven investeren in onze uitstekende media: het blad Intercom en de website VOVKLICT.
- Het bestuur richt zich op het stabiliseren
van het ledenaantal het komend jaar en
dat zal de nodige inspanning vergen.
- Ook het komend jaar zullen we initiatieven van de Regimentscommandant blijven ondersteunen en ons met raad en
daad inzetten voor De Historische Verzameling (bij ons bekend als het Museum) Verbindingsdienst.
- Waar nodig en mogelijk zoeken we de samenwerking met officiersverenigingen
van andere wapens en dienstvakken.
- Tot slot zal in 2011 de geschiedschrijving
verschijnen en die zal aan de leden worden toegestuurd.

Bgen Th. Ent, de Wapenoudste, spreekt zijn
dank uit aan de scheidend voorzitter en penningmeester en stelt dat het nieuwe bestuur
zich voor grote vragen gesteld ziet.

SLUITING
Om 12.05 uur sluit de voorzitter de geanimeerde vergadering en bedankt de leden
voor hun aanwezigheid en inbreng.
Hij geeft het woord aan kol b.d. Ad den Boer
voor een update over de verhuizing van het
‘Museum’, de Historische Verzameling Verbindingsdienst.

MUSEUM
Kort samengevat meldt kol b.d. Ad den Boer
dat sinds de ALV 2009 de toekomst van het
‘museum’ een zonnig perspectief biedt: gebouw B in Amersfoort zal de nieuwe locatie zijn en wordt grondig opgeknapt. Tweederde van de vrijwilligers gaat mee verhuizen
en inrichten. Voor de inrichting kan deels
gebruik worden gemaakt van meubilair en
ict dat de vertrekkende eenheden in Ede achterlaten.
De voertuigen kunnen tijdelijk worden gestald op de legerplaats in Harskamp.

RONDVRAAG
Bgen b.d. ir. Kagenaar vraagt of het mogelijk is de e-mailadressen van de leden op de
website te zetten. Het bestuur zal uitzoeken
of dit is toegestaan gezien de Wet op de Privacy.
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