Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
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.

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. Bestuursvergaderingen 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 bestuursleden. 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 optreden 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
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