VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
ALGEMENE LEDENVERGADERING VOV 2013

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 9 april 2013 in
het KEK gebouw
Genm Kootkazerne, Garderen

- Genm b.d. A. Laanstra 11 juli (1941)
- Elnt b.d. A. Pellegrom 30 november
(1938)

Aanwezig: 79 leden (incl. 6 bestuursleden).

We houden 1 minuut stilte ter nagedachtenis.

Opening en Welkom

Goedkeuring Verslag ALV 3
april 2012

Voorzitter VOV kol Frank Peersman

Secretaris VOV maj b.d. Hein Hillen

Herdenking
Overleden in afgelopen verenigingsjaar:
- LkoI b.d. Duque 11 januari (1919)
- Kap b.d. B. van Ittersum 13 februari
(1918)
- Lkol b.d. H.C. Naarding 4 maart (1930)
- Lkol b.d. P. Hack 9 maart (1932)
- Kol b.d. W.A. Van Tiel 12 maart (1917)
- Kol b.d. A. Kappenburg 9 april (1924)
- Bgen b.d. ir. C. Kagenaar 10 mei (1932)
- Lkol b.d. J. Hannenberg 23 juni (1945)

Verslag afgelopen
verenigingsjaar

De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De grote
opkomst is verheugend.
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Het verslag zoals gepubliceerd in Intercom
juli 2012 pag. 49 e.v. wordt zonder commentaar goedgekeurd.

Op 16 februari vond de social voor leden
en partners plaats in restaurant Buitenzorg,
Ede. In totaal waren er 93 leden, 18 partners en 22 personen van gelieerde bedrijven
aanwezig.
De algemene ledenvergadering was op 3
april in Bronbeek. ’s Middags vond een
geslaagd symposium plaats rond het thema
De Verbindingsdienst na de Kredietcrisis.

Hierbij ontvouwde de wapenoudste bgen
Th. Ent zijn Nieuwe visie op de Vbdd (zie
ook de video op de website).
De social na afloop werd druk bezocht.
Op 16 mei, herdenking van de gevallenen
van ons Wapen in Amersfoort. Namens de
vereniging werd een krans gelegd door voorzitter en vicevoorzitter.
Op 28 juni, aansluitend aan de regimentssportdag opnieuw een geslaagde BBQ. We
streven nog steeds naar een grotere deelname, aangezien er dan toch al een grote
populatie aanwezig is.
Op 30 augustus is een briefing met lunch
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 Vereniging Informatici
Defensie is coördinerend: contacten tussen
de besturen, wederzijds informatie over en
doorsturen van convocaties voor het bijwonen van lezingen/symposia. We nodigen elkaars bestuur uit bij evenementen/symposia
en – afhankelijk van de beschikbare ruimte
– ook de leden.
In de middag van 9 oktober vond op de
Genm Kootkazerne in het KEK gebouw een
zeer geslaagd najaarssymposium plaats rond
het thema Cyber in de praktijk. De deelname
was zeer bevredigend. Het was de eerste keer
op deze nieuwe locatie en het is prima bevallen, zowel de entourage als de logistiek.
Op 7 november was het b.d.-event, in de
namiddag voorafgaande aan regimentsdiner
in het Leerhotel Het Klooster. De heer Paul
Reuvers hield een zeer geslaagde lezing over
Historische aspecten van crypto die werd bijgewoond door ongeveer 15 b.d.-leden, de
voorzitter en de vicevoorzitter. We moeten
een volgend jaar wel afspraken maken met
het regiment over een locatie voor omkleedmogelijkheden voor deelnemers aan
het b.d.-event.
Ledenbestand
Overleden in het afgelopen verenigingsjaar:
9 (waarvan 5 nog daadwerkelijk lid waren)
Ander verlies van leden: 25
(incl. 5 overledenen in 2012)
Ledenaanwinst: 2
Huidig ledental (betalend): 626
(exclusief 241 def-adressen)
Ledental vorig jaar: 622 (exclusief 142 defadressen)
Er is weer een kleine stijging waar te nemen.
Representatie
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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 volledige
en tijdige representatie. Ze is daarvoor sterk
afhankelijk van uw collegiale informatie.
Ondersteuning Regiment
Namens de VOV heeft de vicevoorzitter,
kol Visser, zitting in de Stichting Regiment
Verbindingstroepen (SRV). In 2012 is een
bijdrage aan Leeuwenhart (vrijwilligersbijeenkomst), het regimentsdiner en de aanschaf van een regiments-coin overgemaakt.
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 VOV is lid van deze RvT.
Geschiedschrijving
Verzamelen van bronmateriaal: Het is gereed maar niet afgesloten.
Het schrijven van concepten voor zeven aspecten is voor 50% gereed.
Door privé-omstandigheden is vertraging
ontstaan. We zijn blij dat lkol Johan Engelen en de heer Karel Verhoosel het team
willen versterken.
Het richtpunt is nu 18 februari 2014 (Regiment 140 en VOV 60 jaar) voor de overhandiging van het eerste exemplaar.
Contributie, adreswijziging, e-mailadres
Het bijhouden en nazoeken van adressen
vergt veel tijd. Adreswijzigingen en wijziging van
e-mailadres worden slecht doorgegeven. Er
wordt te weinig toestemming geven voor
gebruik van het e-mailadres.

Iets over de redactiesamenstelling:
Met Ömer Köse heeft de redactie weer een
redactiesecretaris, een o zo belangrijke rol
die door Hans Vaneman twee jaar is waargenomen. Mevrouw Suzanne Visschendijk
is medio dit jaar tot de redactie toegetreden
als tekstredacteur. Aan het einde van het jaar
is Erik Asschert toegetreden tot de redactie,
waarmee de redactie de sterke banden met
het expertisecentrum (voorheen het kenniscentrum) weer heeft kunnen aanhalen. Dat
is heel belangrijk.
De redactie probeert het gehele speelveld
van ons vakgebied af te dekken en zoekt
daarom naar collega’s die werkzaam zijn bij
het JIVC, het Land Warfare Centrum en het
Land Training Centrum.
Er is binnen de redactie altijd plaats voor
vakbroeders en ook luitenant-kolonels en
kolonels zijn welkom. Niet alleen om incidenteel te schrijven, maar ook als redactielid:
de ogen en oren in onze organisatie.
Onze mooie vakblad in 2012.
Ook in 2012 werd ons goed verzorgde blad
ook buiten de Verbindingsdienst en buiten
de Koninklijke Landmacht veel gelezen
en gewaardeerd. Ik leid dat af aan de vele
downloads van artikelen en uit het feit dat
nagenoeg alle extra gedrukte Intercoms een
weg het land in hebben gevonden.
Beide bataljons, het regiment en de collega’s
van de VID met hun voorzitter Henk Rohaan hebben ook in 2012 weer bijgedragen
aan een nog completer beeld van alles wat
ons boeit, bindt en bezig houdt. Mijn dank
daarvoor en ook in 2013 hopen we weer op
jullie te mogen rekenen.

(door de hoofdredacteur Intercom)
Meneer de voorzitter, geachte aanwezigen,
In mijn rol van hoofdredacteur sta ik hier om
verslag te doen van Intercom jaargang 41
oftewel het jaar 2012. Ik doe dat met genoegen en nu al weer voor de vijfde keer op rij.
De redactie heeft afgelopen jaar in wisselende samenstelling vier Intercoms mogen
samenstellen.

Hoofdredacteur Intercom lkol Edwin Saiboo

Met mooie zwarte cijfers over het jaar 2012
draagt Intercom wederom bij aan het positieve resultaat van onze vereniging. Een
resultaat waarmee andere activiteiten financieel mogelijk kunnen worden gemaakt en
dat maakt de cirkel ook in 2012 weer rond
en gezond.
Met veel plezier zal ik de redactie voor de
6e keer aanvoeren en met uw steun wordt
dat een betekenisvolle en inhoudsvolle 42e
jaargang van onze vak- en verenigingsblad
Intercom.
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WEBSITE

(door de hoofdredacteur Website)
Voor zover ik terug kon zoeken hoort u mijn
verslag voor de zesde keer en het wordt moeilijk ieder jaar een nieuw verhaal te vertellen. Ik
houd het dan ook kort: ook in het afgelopen
verenigingsjaar hebben we last gehad van een
aanval vanuit cyberspace. Er was een component niet up-to-date en daarmee heeft men
de mogelijkheid gehad een script te plaatsen.
Dit script was snel weer verwijderd en heeft
geen schade aangericht, noch is de site daarmee gecompromitteerd. De component is
gepatched naar de laatste versie.

Hoofdredacteur Website de heer Hans Vaneman

Het klapstuk van afgelopen jaar was het themanummer dat geheel in het teken stond van
‘de toekomst van draadloze transmissie’. De
medewerking van diverse collega’s van de
Defensie Materieel Organisatie en van het
bedrijfsleven hebben dit mogelijk gemaakt.
Greenpaper is hierbij een belangrijke verbindende factor gebleken. Met een oplage
van 2500 stuks en een verspreiding naar
Landmacht, Luchtmacht, Marine, KMAR,
DMO, JIVC, bedrijfsleven, TNO en de zusterverenigingen VID en de VOOV is een
inspirerende formule gevonden voor het
themanummer waar velen hun waardering
over hebben uitgesproken.
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Tot slot nog even dit.
Lkol b.d. Dolfs Helms beëindigt na een
periode van meer dan 12 jaar zijn redactionele werkzaamheden. In die periode heeft
hij behalve de rol van hoofdredacteur diverse
andere rollen vervuld binnen de redactie.
Met Dolf zien we een zeer betrokken en
langdurig actief redactielid vertrekken. Wij
respecteren zijn keuze en zijn dankbaar dat
hij dat zo lang heeft mogen doen.
Ik dank u voor uw aandacht en geef het
woord graag weer terug aan onze voorzitter.

De redactie bestaat nog steeds uit vijf leden,
waarvan twee zich bezighouden met de technische en drie met de inhoudelijke kant. Ik
wil in het bijzonder onze fotograaf kap b.d.
Harry Buitendam vermelden en bedanken
voor zijn jarenlange inzet.
Inhoudelijk zijn we vooral het platform waar
oudere uitgaven van de Intercom kunnen
worden geraadpleegd en ter ondersteuning
van verenigingsactiviteiten als deze dag en
het najaarssymposium. Het aantal bezoekers neemt rond verenigingsactiviteiten toe
en was in de maand maart 1263, die 4048
pagina’s hebben bezocht. Deze cijfers zijn
constant over de laatste jaren.
Voor wat betreft social media het volgende:
via Facebook hebben we op dit moment 57
‘vind ik leuks’. In het algemeen kan ik zeggen dat we per bericht gemiddeld ongeveer
30 personen bereiken. De berichten zijn
bedoeld om de mensen naar de website te
trekken, op Facebook staan dus geen andere
berichten dan op de website. Via twitter worden de berichten die we op FB zetten ook
automatisch verstuurd. Hier hebben we een
klein bereik van 12 volgers.
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FINANCIEEL VERSLAG

(door de penningmeester)
Resultaat 2012.
De inkomsten liggen onder de begroting maar
dat komt door vervallen ‘bijdrage BLS’. Daarnaast is er veel onderbesteding(meevallers)
in de uitgaven.

Penningmeester VOV maj Paul Kerkhoffs

Een speerpunt voor 2013 is het innen van
achterstallige contibutie.
In 2012 hadden we ook een meevaller
doordat Paresto de BBQ niet in rekening
gebracht heeft, tenminste niet bij VOV.

VERSLAG
MISSIE

KASCONTROLECOM-

Heden, 16 januari 2013, hebben wij, ondergetekenden: Ikol F.T.M. Snels, maj J.
Verboom en kap b.d. H.T.J. Meijers, door
de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst op 3
april 2012 aangewezen als kascontrolecommissie over het jaar 2012, de penningmeester
maj P.L.A. Kerkhoffs, verzocht rekening en
verantwoording af te leggen over de door
hem beheerde verenigingsfinanciën over de
periode 1 januari 2012 t/m 31 december
2012.

om meer rente te kunnen vangen. Wellicht is
het een idee voor het bestuur om een voorstel
te doen dit eigen vermogen deels af te bou
wen en het geld ten goede te laten komen
van de vereniging.
Er is een kleine correctie toegepast omdat
twee bedrijven in plaats van abonnee (€ 20)
als lid (€ 17,50) hadden betaald. Daarnaast
was er een verschil van € 0,01 tussen de bankafschriften en het boekhoudkundig systeem
die zowel door het systeem, de penningmeester en ook de kascontrolecommissie
niet kon worden verklaard. Ook dit verschil
was keurig gecorrigeerd om de boekhouding
te laten kloppen.
Verder was er een financiële meevaller omdat
de barbecue van afgelopen zomer volgens
Paresto al was betaald, echter niet door de
VOV. Voorstel is dan ook om de jaarlijkse
BBQ op de genm Kootkazerne te blijven
houden.

Nieuw lid KCC
Elk jaar treedt het langst zittende lid van de
drie van de KCC (maj Verboom) af.
De kap R. Siebel stelt zich beschikbaar als
nieuw reservelid voor de KCC.

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.
w.g. Ikol F.T.M. Snels
maj J. Verboom
kap b.d. H.T.J. Meijers

PLANNEN VOOR HET KOMEND
VERENIGINGSJAAR

De commissie adviseert de ledenvergadering het bestuur eervol decharge voor het
gevoerde financiële beleid te verlenen en de
maj P.L.A. Kerkhoffs te bedanken voor het
geleverde werk.
Het advies van de KCC wordt door de vergadering aangenomen.

BESTUURSVERKIEZING

Kol F.F.M Peersman, lkol A.L. van Dijk en
maj b.d. G.H. Hillen treden reglementair
af (zie HHR artikel 4 lid 1 b en c), maar
worden op voorstel van het bestuur door
de vergadering herkozen.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

De voorgestelde wijziging wordt met algemene stemmen aangenomen.
De nieuwe tekst van Art 4.1.a, 1e zin luidt:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een
vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal vijf leden.

Het principe is dat we de formule van de
afgelopen jaren handhaven. De data voor
de evenementen worden zoals gebruikelijk
afgestemd met het oefenplan en met het
regiment.
De social voor 2013 is inmiddels geweest op
14 februari. Het succes van de nu meerdere
malen gehouden social rond 18 februari,
heeft het bestuur er toe gebracht ook voor
2014 opnieuw een social na te streven met
partner. De voorjaarssocial is ontstaan door
het wegvallen van het traditionele Verbindingsbal. De voorwaarden qua tijdstip en
locatie(s?) dienen zo te worden gekozen
dat deelname, ook door partners, maximaal
wordt gestimuleerd.
De deelname aan de BBQ aansluitend aan
de regimentsportdag is vrij constant. Het
event wordt gewaardeerd. Reden voor een
vervolg op 27 juni a.s.

Voorzitter van de kascontrolecommissie lkol Frits Snels

Bij de controle werden de saldi van posten kapitaalrekening In overeenstemming
bevonden met de gecontroleerde boeken,
bescheiden en kasbewijzen. De in het financieel overzicht genoemde bedragen over
2012 zijn in overeenstemming met die uit
het elektronisch kasboek.
Tijdens de controle zijn verder de volgende
zaken geconstateerd:
De vereniging heeft een aanzienlijk eigen
vermogen (€ 70.000) waarvan een groot
deel, na advies van de vorige kascontrolecommissie, op een aparte rekening is gezet
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Bestuur 2013 (vlnr) lkol Albert van Dijk, maj Paul Kerkhoffs, maj b.d. Hein Hillen, kol Frank Peersman, kol
Toine Visser, kap Sjoerd Kraijo.
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Het bestuur organiseert in 2013 opnieuw
twee symposia. Vandaag aansluitend het
symposium over Nationale inzet. Het najaarssymposium op 8 oktober in Garderen
rond het thema Comprehensive Approach.
Zij streeft er naar wederom twee symposia
in 2014 te organiseren.
De VOV zal blijven investeren in onze uitstekende media de Intercom en de website
VOV
KLICT. 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 moet zijn.
Het bestuur continueert de contacten met
onze zustervereniging VID in het organiseren van evenementen voor de leden (lezing,
symposium, werkbezoek).
Het bestuur zal nieuwe initiatieven van de
regimentscommandant ondersteunen en
zich met raad en daad verder blijven inzetten
voor het De Historische Collectie (Museum)
Verbindingsdienst en VVPRV.
De consequenties van de bezuinigingen
(stoppen bijdrage BLS, minder faciliteiten
op kazernes) en reorganisaties (teruggang
ledental door dienstverlating) voor VOV
zijn nog niet duidelijk. Het bestuur volgt
de ontwikkelingen. Zij zal mogelijk pro actief maatregelen voorstellen en wil zich in
het komend verenigingsjaar inspannen het
ledental op het huidige niveau te stabiliseren.
De werkgroep geschiedschrijving streeft er
naar om in 2014 het boek in druk te doen
verschijnen en aan de leden toe te sturen.
De inhoud komt ter beschikking van de regimentscommandant.
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BEGROTING 2013-2014

De begroting voor 2013 heeft u vorig jaar al
goedgekeurd, deze is bij de penningmeester
op te vragen. In de begroting 2014 is de post
Socials wat opgehoogd. De opkomst wordt
steeds groter. Tevens is de post Bijdrage Regiment verhoogd.
Lkol b.d. Hanssen stelt: als de reservering
voor de geschiedschrijving in 2014 zal
worden besteed is het noodzakelijk om dat
bedrag in de begroting 2014 op te nemen.
Antwoord: het bestuur neemt voor dit doel
€ 35.000 op in de begroting 2014.

Binnenkort zullen veel regimentsleden de
dienst moeten verlaten. De regimentscommandant stelt zich voor van allen persoonlijk
afscheid te nemen en een coin als herinnering
te overhandigen.

AGENDA 2013

Wat doen we de rest van dit lopende jaar?
27 juni: BBQ, gekoppeld aan de regimentssportdag in Garderen.
8 oktober: Symposium Cyber in de praktijk
in het KEK-gebouw in Garderen.
7 november: B.d.-event gekoppeld aan het
regimentsdiner

RONDVRAAG
Geen

SLUITING

Om 11.55 sluit de voorzitter de ALV. Hij
bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en
geeft daarna het woord aan de regimentscommandant.

BUITEN DE ORDE VAN DE
VERGADERING

Een update over de stand van zaken van
het Regiment Verbindingstroepen en de
haar ondersteunende organisaties door de
regimentscommandant lkol Fred Sijnhorst.

Regimentscommandant lkol Fred Sijnhorst

LUNCH en SYMPOSIUM

De voorzitter nodigt iedereen uit voor de
lunch en in de middag het symposium Nationale Inzet, 3e hoofdtaak Defensie.
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