VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
ALGEMENE LEDENVERGADERING VOV 2011
Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 5 april 2011
in het Congrescentrum ‘de Kumpulan’
in Bronbeek, Arnhem.
Aanwezig: 85 leden (incl. 6 bestuursleden).

OPENING

De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.
Het zijn turbulente tijden voor Defensie.
Ondanks de sombere berichten voorspelt
hij, dankzij sprekers en bedrijfspresentaties,
een interessante dag. Hij meldt dat de bestuursleden Kanis, Wolfs en Kraijo vanwege
werkzaamheden verhinderd zijn. De wapenoudste bgen Ent zal alleen de symposiummiddag kunnen bijwonen.
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:
- 7 februari 2010, kap Michiel Horneman
(39)
- 18 februari 2010, maj b.d. Cees Roos
(82)
- 30 april 2010, kol b.d. Joop Geensen (84)
- 21 mei 2010, elnt b.d. M.H.D. de Geest
- 30 juli 2010, de heer Piet van Rooijen
(89)
- 25 augustus 2010, lkol b.d. Theo L.G.
Kuilman (68)

GOEDKEURING VERSLAG ALV 27
april 2010

Het verslag, zoals gepubliceerd in Intercom
juni 2010 wordt, onder dankzegging aan
de secretaris, zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

VERSLAG AFGELOPEN
VERENIGINGSJAAR

Op 18 februari 2010, ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van het Museum, heeft
de vereniging het originele ontwerp van
ons vaandel overhandigd. Tijdens het regimentsappel werd de regimentslegpenning
uitgereikt aan kol Geerlof Kanis. ‘s Avonds
vond een social plaats in Kasteel Hoekelum. Nu met verheugend groeiend aantal
partners. Het aantal deelnemers was groot
vanwege de uitreiking van Breinbrekerprijzen en vertegenwoordigers van onze trouwe
bedrijfsrelaties.
Tijdens de ALV op 27 april 2010, werd lkol
Cees Jongerius benoemd tot lid van ver52

dienste vanwege zijn inspanning voor het
Regiment. ’s Middags vond een geslaagd
symposium plaats rond het thema 4 jaar
Afghanistan. De social na afloop werd druk
bezocht.
Op 7 mei 2010 was de herdenking van de
gevallenen van ons Wapen. Namens de vereniging werd een krans gelegd door lkol
Perry Gillis en maj Bert Siebering.
Op 1 juli aansluitend aan de regimentssportdag, was een geslaagde barbecue gehouden.
Op 3 september is een middag georganiseerd
voor bedrijven, waar de VOV een relatie mee
heeft. De bedrijven zijn geïnformeerd over
een aantal ontwikkelingen op het gebied van
IV en ICT binnen Defensie en over de plannen van onze vereniging.
De relatie met de VID is coördinerend; er
zijn contacten tussen de besturen, we informeren elkaar wederzijds omtrent lezingen/
symposia en publiceren de convocatie. Incidenteel is er een nauwe samenwerking, zoals
bijvoorbeeld op 6 september. De VOV en
VID voeren een dag met HMS Johan de
Witt.
In de middag van 28 september 2010 vond
in het Officierscasino in Soesterberg een zeer
geslaagd (en lastig te evenaren) najaarssymposium plaats rond het thema ‘Cyber Operations’. Het onderwerp (en de sprekers)
bleek ook zeer aantrekkelijk voor derden,
waardoor de deelname ruim boven de 150
personen lag.
Op 18 november was het BD-event, in de
namiddag en voorafgaande aan het regimentsdiner in het Officierscasino. Voor een
klein aantal deelnemers hield lkol Ron Hamelink een zeer geslaagde lezing over zijn
‘Ervaringen als C-PRT’. Ondanks de lage
deelname willen we deze traditie continueren. Wel zullen we meer tijd inplannen,
gezien de ervaringen van de laatste paar keer.
Het ledenbestand en de verspreiding van
Intercom
Overleden in het afgelopen
verenigingsjaar
1
Ander verlies van leden
(13 +10 royement)
23
Ledenaanwinst
16
Huidig ledental
632
Ledental vorig jaar	
640
Om niet verspreiding Intercom
138
Er is geen sprake van een neerwaartse trend.
Mensen die opzeggen verlaten de dienst, zijn
overgestapt naar ander wapen/dienstvak of

stoppen vanwege hun toch hoge leeftijd.
Daarentegen komen er ook weer nieuwe
leden bij. Het bestuur probeert op tussentijdse momenten aan acquisitie te doen om
meer aspirant en huidige officieren lid te
maken.
Representatie
Naast de correcte representatieve maatregelen bij het overlijden van de eerder 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 collegiale informatie.
Ondersteuning Regiment Verbindingstroepen
Namens de VOV heeft kol Kanis zitting in
de Stichting Regiment Verbindingstroepen
(SRV). In 2010 heeft de coördinatie en samenwerking meer gestalte gekregen.
De vereniging heeft een schenking gedaan
voor traditionele kleding voor de marketentster en een bijdrage geleverd aan
Leeuwenhart (de vrijwilligersbijeenkomst
van het regiment) en het regimentsdiner.
De Historische Verzameling Vbdd (het
Museum) wordt een werkgroep onder de
SRV en de stichting Museum zal worden
opgeheven. De Raad van Toezicht (RVT)
van de Stichting Museum Vbdd wordt dan
omgevormd tot een RVT van de SRV. De
voorzitter van de VOV is lid van deze RVT.
Geschiedschrijving, het beschrijven van
de jongste geschiedenis
Het proces bestaat uit drie stappen:
- Verzamelen bronmateriaal: dit is afgerond,
- Concepten opstellen per aspect (8): 50%
is gereed medio 2011,
- Omvormen concepten tot verhaallijnen:
naar verwachting gereed 2011-12.
De publicatie is gepland voor eind 2012,
begin 2013. Dat is later dan oorspronkelijk
voorzien, maar het bestuur wil geen concessies doen aan de kwaliteit.
De gerichte benadering van ‘spelers’ (leden
en niet-leden) om hun specifieke anekdotische ervaringen in kleine kaderverhalen vast
te leggen is gestart en heeft al bijdragen opgeleverd.
Ontwikkelingen op de zakelijke advertentieen sponsormarkt als gevolg van de financiële crisis hebben er toe geleid om met onze
zakelijke partner wederzijdse verplichten te
heroverwegen. De koers is eind 2010 ge-
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ëvalueerd als basis voor een herziene overeenkomst voor 2011. Op dit moment zijn
twee parallelle trajecten voorzien: een korte
termijn afspraak voor 2011 en een meer bestendige afspraak voor 2012 en verder.
Contributie, adreswijziging, e-mailadres
Het bijhouden en nazoeken van adressen
vergt veel tijd. Adreswijzigingen en wijzigingen van e-mailadres worden slecht doorgegeven. We streven er naar zo veel mogelijk
de verenigingsinformatie te verspreiden via
e-mail en proberen dan ook dit bestand actueel te houden en van zo veel mogelijk leden
toestemming te hebben voor gebruik van
het e-mailadres.

INTERCOM

De voorzitter geeft het woord aan de hoofdredacteur van Intercom, lkol Saiboo.
“Voor het 3e opeenvolgende jaar mag ik als
hoofdredacteur Intercom verslag aan u doen
van een voorbij jaar. Ik wil graag beginnen
met de mensen te bedanken die Intercom
telkenmale weer mogelijk hebben gemaakt
en dat zijn de schrijvers van de diverse artikelen. U geeft het blad letterlijk en figuurlijk
inhoud en betekenis. Meneer de voorzitter,
geachte aanwezigen, wij hebben een actieve
vereniging met actieve leden in alle geledingen van de defensieorganisatie en daarbuiten. Al uw activiteiten in woord en beeld
vastleggen, dat is een doorlopende uitdaging
voor de redactie. De redactie is velen, maar
met name het regimentscommando zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij invulling
hebben weten te geven aan hun samenbindende rol voor de gehele verbindingsdienst.
Zij zijn waardevolle ogen en oren voor de
redactie van Intercom. Daarnaast wil ik
als hoofdredacteur mijn redactie en Green
Paper bedanken voor de zeer vruchtbare
samenwerking in het afgelopen jaar.
In het bijzonder wil ik de heer Hans Vaneman bedanken voor het vele werk dat hij
en zijn dochter Iwanka achter de schermen
hebben betekend voor de eindredactie van
Intercom. Ik hoop dat jullie nog heel lang
met heel veel plezier en inzet willen bijdragen
aan Intercom.
Na een periode van ruim 8 jaar zet de heer
Roel Brocx een punt achter zijn eindredactionele activiteiten. Met groot respect voor
wat hij heeft betekend voor Intercom, hebben wij ook respect en begrip voor dit besluit.
Roel bedankt, het ga je goed. APPLAUS!
Intercom is mensenwerk, maar het huishoudboekje moet wel sluitend zijn. Anders
is het niet vol te houden. We begonnen dit
jaar met diep rode en zeer zorgelijke exploitatiecijfers. Na grondige herinrichting van de
‘business case Intercom’ en een commercieel
zeer sterk verbeterd contract met de drukkerij Tonnaer is het gelukt om met ingang van
het 3e nummer van 2010 weer in de zwarte
cijfers te komen. Dat geeft vertrouwen voor
de toekomst.
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Luisterend naar de vele positieve geluiden
die de redactie in de afgelopen periode hebben bereikt trek ik de conclusie dat Intercom
in brede kring, binnen en buiten Defensie,
zeer gewaardeerd wordt. Op dit moment
werkt de redactie van Intercom al weer aan
het 2e nummer van 2011 en ook de contouren van de 3e Intercom van 2011 zijn tussen
de oogharen door al zichtbaar. De aankomende Intercom wordt de 14e Intercom die
onder mijn hoofdredactionele begeleiding
zal worden opgeleverd. Ik dank u voor uw
steun in de afgelopen 3 en een half jaar en ik
roep u op om ook de nieuwe hoofdredacteur
op een zelfde manier te ondersteunen.”

WEBSITE

De voorzitter geeft het woord aan de hoofdredacteur van de website, de heer Vaneman.
“De redactie van de website heeft in 2010
een aantal belangrijke ontwikkelingen meegemaakt. De eerste was de wijziging in het
contract met Green Paper, waardoor de logo’s van adverteerders in Intercom van de
website verdwenen en daarmee een inkomstenbron voor de vereniging. De tweede was
het vertrek uit de redactie van Peter Harmsen
en kap b.d. Michel Molenaar. Beiden hebben vele jaren een bijdrage geleverd aan de
techniek en inhoud van de website, Michel
heeft de kiel gelegd en heeft een aantal belangrijke innovaties geïnitieerd. Ik dank ze
voor hun steun.
Op de valreep van het jaar is door een hacker
de complete website bij de provider weggehaald. De webredactie (en vooral kap Dennis
van de Braak en Michel Molenaar) kon de
kerstvakantie zo besteden aan het opbouwen
van een nieuwe site, die nog beter is beveiligd
dan de vorige.
De webredactie bestaat nu uit kap b.d. Harry
Buitendam, onze fotograaf die al snel na
een evenement de foto’s iedere keer weet
te plaatsen, kap Dennis van de Braak voor
het technisch beheer en kap Jos van Gerven
en ik voor het beheer van de inhoud. Naast
het informeren van leden en belangstellenden blijft de site een belangrijke bron voor
naslag van de Intercom.”

FINANCIEEL VERSLAG

Zoals zojuist al gemeld door de hoofdredacteuren Intercom en webste zijn de inkomsten tegengevallen.
Er is veel minder uitgegeven dan begroot,
dit was helaas niet voldoende. Vooral de tegenvallende inkomsten bij Intercom 2010
1 en 2 hebben geleid tot een negatief saldo
van bijna € 4000,-. Dit is overigens minder
dan we vorig jaar nog verwachtten.
Gezien de gezonde situatie van de bankrekeningen zijn er geen acties benodigd.

VERSLAG
KASCONTROLECOMMISSIE (KCC)

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de KCC, lkol Jongerius.
“Heden, 26 januari 2011, hebben wij, ondergetekenden: lkol C.T. Jongerius, maj b.d. O.
Luursema en maj J. Verboom door de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2010
aangewezen als Kascontrolecommissie over
het jaar 2010, de waarnemend penningmeester maj M.J.P. Wolfs, verzocht rekening en
verantwoording af te leggen over de door hem
beheerde verenigingsfinanciën over de periode 1 januari 2010 t/m 31 december 2010.
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 2010 zijn in overeenstemming met die
uit het elektronisch kasboek. Aandachtspunt
is de ordening in het elektronisch kasboek en
het financieel verslag verder op elkaar af te
stemmen waardoor het geheel eenvoudiger
is te doorgronden.
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De commissie heeft vastgesteld, dat de penningmeester het financieel beheer op een
goede en correcte wijze ten gunste van de
vereniging heeft uitgevoerd. Alle betalingen
zijn gedaan in overeenstemming met de
doelstellingen van de vereniging. De uitgevoerde steekproeven leverden voortdurend
een beeld op van doelmatigheid, rechtmatigheid en een uitstekend geïnformeerde
penningmeester. Aandachtspunt is dat de
Stichting Museum verantwoording aflegt
over wat met de financiële ondersteuning
is uitgevoerd.
De commissie adviseert de ledenvergadering
het bestuur eervol decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen en de maj
M.J.P. Wolfs te bedanken omdat hij ondanks
zijn drukke functie de penningmeester heeft
willen waarnemen.”
Het advies wordt met applaus door de vergadering aangenomen.

BESTUURSVERKIEZING

Dit jaar beperkt dit onderwerp zich tot de
(her)verkiezing van maj L.H. Siebering die
zich voor een nieuwe termijn van 3 jaar
beschikbaar heeft gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld en daarmee is hij
automatisch herkozen en is de bestuurssamenstelling ongewijzigd.

GEPLANDE EVENEMENTEN IN
2011

- 30 juni barbecue in Garderen, aansluitend aan de regimentssportdag,
- 4 okt Symposium Information management &- distribution in Soesterberg,
- 3 nov bd-event & regimentsdiner Soesterberg.
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PLANNEN VOOR HET KOMEND
VERENIGINGSJAAR

- Het succes van de nu meerdere malen gehouden social rond 18 februari, heeft het
bestuur er toe gebracht ook voor 2012
opnieuw een social (met partner) na te
streven. De voorjaarssocial is ontstaan
door het wegvallen van het traditionele
Verbindingsbal. De voorwaarden qua
tijdstip, locatie(s?) en tenue dienen zo te
worden gekozen dat deelname, ook door
partners, wordt gestimuleerd.
- Social Events op locatie. Het resultaat van
de barbecue op 1 juli 2010 vormt de basis
voor het vervolg op 30 juni a.s. Dit zal
mede bepalen hoe een volgende Social
Event in 2012 zal worden georganiseerd.
- Het bestuur streeft in 2012 opnieuw naar
twee symposia. Het najaarssymposium
houden we mogelijk in coördinatie met
Regiment (Wapeninfodagen) en de VID.
- De VOV zal blijven investeren in onze
uitstekende media, de Intercom en de
website www.vovklict.nl. Daarvoor blijft
het bestuur uw input vragen in de vorm
van artikelen, meningen en reacties. Het
bestuur is samen met de beide redacties
van mening dat die media een spreekbuis
van, voor en door de leden van de vereniging moeten zijn.
- Het bestuur streeft naar samenwerking
met onze zustervereniging VID in het
organiseren van evenementen voor de
leden (lezing, symposium, werkbezoek).
- Het bestuur wil zich in het komend verenigingsjaar inspannen het ledental op
het huidige niveau te stabiliseren.
- Het bestuur zal nieuwe initiatieven van
de regimentscommandant ondersteunen

en zich met raad en daad verder blijven
inzetten voor het De Historische Verzameling (Museum) Verbindingsdienst.
- Waar nodig en mogelijk zullen we samenwerken met besturen van officiersverenigingen (bijv. naar aanleiding van bezuinigingen die de verenigingen raken).
- De geschiedschrijving zal in de eerste
helft van 2013 in druk verschijnen en
aan de leden worden toegestuurd. De
vertraging is ontstaan doordat we geen
concessies willen doen aan de kwaliteit.
De inhoud komt ook ter beschikking van
de regimentscommandant.

BEGROTING 2012

Voor de begroting 2012 is er één wijziging. De website wordt nu structureel als
uitgavenpost opgenomen en niet als inkomstenbron. Het vreemde bedrag dat niet
netjes afgerond is ontstaat door de bijdrage
BLS, deze is nog steeds het equivalent van
Fl 5000,-, maar nu in euro’s.

RONDVRAAG

Kol b.d. Duivelshof: Op de presentielijst ben
ik gedegradeerd tot lkol. Is dit een trend en
dus volgend jaar majoor? Antwoord: excuses
en dit wordt aangepast.
Lkol b.d. Rijntalder: Complimenten aan
de website voor de fotoreportages: snel en
overzichtelijk. Hij vraagt naar inzicht van het
aantal hits in relatie tot de kosten.
Antwoord van de hoofdredacteur website:
de redactie houdt niet zo’n statistiek bij,
maar heeft wel inzicht in piekbezoek rond
evenementen. Daartussen wordt de website
veelvuldig gebruikt voor naslag in het Intercomarchief.
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Maj b.d. Luursema attendeert de voorzitter
op de verkiezing van een nieuw lid voor de
kascontrolecommissie.
Als nieuw lid voor de kascontrolecommissie
biedt zich tijdens de vergadering aan lkol F.
Snels. De samenstelling voor de KCC 2011 is
dus: maj b.d. O. Luursema, maj J. Verboom
en lkol F. Snels.

SLUITING

Om 11.55 sluit de voorzitter de ALV en geeft
het woord aan de regimentscommandant.

MUSEUM

De regimentscommandant, lkol J. de Feiter,
voert het woord ook namens het Museum.
“In de eerste plaats wil ik de VOV bedanken
voor de financiële steun vanuit aan het Regiment (een tweede marketentsteruniform,
ondersteuning voor het regimentsdiner en
Leeuwenhart). De verhuizing naar Amersfoort van het Regiment heeft zonder meer
grote gevolgen op allerlei gebied, dat hoef ik
hier niet verder toe te lichten. Ik het kort wil
ik een aantal gevolgen echter wel nader toelichten. De realisatie van een Veteranenplein,
de plaatsing van de Leeuw en het Monument
loopt en inmiddels zijn de noodzakelijke
vergunningen afgegeven door de gemeente
Amersfoort. Desondanks zal een en ander
niet voor de zomer gereed zijn.
Na diverse pogingen om het Muziek- en
Tamboerkorps van de Verbindingsdienst
(MTKV) onder te brengen in Harskamp en
Nieuw Milligen, huurt het MTKV nu oefenen opslagruimte van de gemeente Ede op de
Mauritskazerne. De verhuizing naar Amersfoort heeft ook geleid tot een verlies aan vrijwilligers, met name in de Werkgroep Veteranen. Dat betekent dat de regimentsadjudant
en ik de kar nu trekken voor de Herdenking
Gevallenen Vbdd, de Reünie Veteranen etc.
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Het beoogde en geplande regimentsgebouw
(gebouw B op de Bernhardkazerne) bleek
geen optie meer; dus zijn er ook geen werkruimtes voor vrijwilligers, geen traditiezaal,
en geen infra voor ons Museum. Er is dus
geen duidelijke toekomst meer voor het
Museum. Een alternatief moet gevonden
gaan worden in gebouw C (voor werkplekken vrijwilligers, traditiezaal en Historische
Collectie). Maar dat is nog niet beschikbaar
(door de huidige bezetting door het Museum Cavalerie en 310 Hrstcie) en dat zal
nog enige tijd vergen. Tegelijkertijd er is
nieuw Museaal Beleid gemaakt, en de realisatie van een Nationaal Militair Museum
(met een externe functie) gaat door. Dit is
vertaald naar een aanwijzing van C-LAS.
Als Regiment hebben we nog slechts recht
op een Historische Collectie (ik schat ca.
500m2, details moeten nog bekend worden). Uitgangspunt is dat dit op de locatie
van de regimentscommandant gerealiseerd
wordt. Het wordt dan een historische collectie met een interne functie en met een
geringe financiële tegemoetkoming (5000
euro per HC).
Dit alles heeft het bestuur van de Stichting
Museum Vbdd doen besluiten om met het
vertrek uit Ede, te stoppen als Stichting
Museum Vbdd. De toekomst is een historische collectie onder de verantwoordelijkheid van de regimentscommandant. Ergo:
ons Museum Vbdd zoals we dat kennen,
bestaat niet meer. Die periode hebben we
samen met alle vrijwilligers op 14 januari jl.
afgesloten. De flink gesaneerde collectie van
ons Museum ligt in opslag in Soesterberg. In
het komende jaar zullen we op een correcte
manier de noodzakelijke administratieve
stappen zetten.
We gaan een doorstart maken als historische
collectie in Amersfoort, en gelukkig zijn er

vrijwilligers die daar de schouders onder willen zetten, maar die blijven geen jaren zitten
wachten. De factor tijd is cruciaal.
In december hebben we van Staf CLAS de
opdracht gekregen om twee opties uit te
werken voor het gebruik van een deel van
gebouw C. Geld voor inrichting is al wel
gereserveerd en vastgelegd. We wachten op
het besluit van P-CLAS. Voor de komende
periode (interim) hebben we een paar oude
lokalen gekregen op de bovenste verdieping
in gebouw A. Je kunt daar verder niets exposeren of opbouwen, maar we gebruiken
dat wel als een eerste ‘poot aan de grond’ in
Amersfoort. We gaan ons daar voorbereiden
op de inrichting van de HC. Een deel van het
netwerk (met dank aan C2COE en IVENT)
zal daar de komende tijd worden uitgerold,
om deze voorbereidende werkzaamheden te
ondersteunen.
Ik ga afsluiten. Ik ben van nature een optimist en dat zijn veel vrijwilligers van de
historische collectie ook. Maar dat optimisme ten aanzien van onze HC wordt wel
erg op proef gesteld. Mijn grootste zorg als
regimentscommandant is dat we pas eind
volgend jaar kunnen beschikken over enige
vorm van infra, en dat de vrijwilligers daar
niet op gaan zitten wachten. Dat kan ik ze
niet kwalijk nemen, maar daar zit wel alle kennis van de huidige collectie die noodzakelijk
is om de HC in Amersfoort op te bouwen.
Tot zover mijn update. Ik hoop hier volgend
jaar weer te staan, maar dan met positieve
berichten over de realisatie en inrichting van
de vlaglocatie van ons Regiment in Amersfoort.”

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam
Spotprent met dank aan kap R.M.F.C. Schrijer
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