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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
(ALV), gehouden op 8 april 2014 in het KEK gebouw van de genm Kootkazerne, Garderen
Aanwezig: 76 leden (incl. 6 bestuursleden).

OPENING EN WELKOM
De voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De grote opkomst is verheugend.

HERDENKING OVERLEDENEN
Overleden in afgelopen verenigingsjaar:
Maj b.d. R. van Haasse

20 maart (1922)

Kap b.d. W. Holwerda

26 juni

Kol b.d. R. Troelstra

16 augustus (1927)

(1921)

GOEDKEURING VERSLAG ALV 9 APRIL 2013
Het verslag zoals gepubliceerd in Intercom juli 2013 pag. 44 e.v.
wordt zonder commentaar goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

VERSLAG AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR
•

•

14 februari vond de social voor leden en partners plaats in
restaurant Buitenzorg te Ede met een zeer bevredigende op-

mentsdiner in hotel Bilderberg, Garderen. Het was een zeer

komst en opnieuw meer partners. Deze social viel op Valen-

geslaagde lezing door dhr. F. Hillen over Het ontstaan van

tijnsdag en daarom kregen alle dames een aardigheidje mee.

de Eerste Wereldoorlog die werd bijgewoond door ruim 20
b.d.-leden en de voorzitter.

9 april was de algemene ledenvergadering. ’s Middags vond
een geslaagd symposium plaats rond het thema Nationale

•

22 november is het vrijwilligersdiner gehouden voor die leden

inzet — 3e hoofdtaak van Defensie, waarbij de commandant

die vrijwillig hun tijd stoppen in de VOV als bestuur, voor de

Landstrijdkrachten key note speaker was. De social na afloop

Intercom, voor de website of anderszins.

werd druk bezocht.
•

•

23 mei, herdenking van de gevallenen van ons Wapen in

De relatie met de VID is coördinerend: contacten tussen de be-

Amersfoort. Namens de vereniging werd een krans gelegd

sturen, wederzijds informeren omtrent en doorsturen convoca-

door de voorzitter en bestuurslid lkol A. v Dijk.

ties voor het bijwonen van lezingen/symposia. We nodigen el-

27 juni, aansluitend aan de regimentssportdag, opnieuw een

kaars bestuur uit bij evenementen/symposia en – afhankelijk van

geslaagde barbecue. We streven nog steeds naar een gro-

de beschikbare ruimte – ook de VID leden.

tere deelname, aangezien er dan toch al een grote populatie
aanwezig is.
•

•

5 september is in Garderen een bijeenkomst georganiseerd

LEDENBESTAND

voor bedrijven waar de VOV een relatie mee heeft. De bedrij-

Overleden in het afgelopen verenigingsjaar: 3

ven zijn geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen op het

Huidig ledental (betalend): 611 (exclusief 245 def-adressen)

gebied van IV en ICT binnen Defensie en over de plannen van

Ledental vorig jaar: 626 (exclusief 241 def- adressen)

onze vereniging.

Het ledental blijft nog redelijk stabiel, ondanks de kleiner worden-

8 oktober vond op de genm Kootkazerne een zeer geslaagd

de intake op de KMA.

najaarssymposium plaats rond het thema Comprehen-

•
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sive Approach, de invloed op C2 en C2-ost met lgen b.d.

REPRESENTATIE

van Loon als key note speaker. De deelname was zeer

Naast de correcte representatieve maatregelen bij het overlijden

bevredigend.

van de in aanvang genoemde leden heeft representatie plaatsge-

7 november was het b.d.-event, voorafgaand aan het regi-

vonden bij een aantal zieke collega’s en geboorten. Het bestuur
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bord met die naam hangt inmiddels op

doorgegeven. Door leden wordt weinig

gebouw C van de Bernhardkazerne.

toestemming geven het voor gebruik van

De Raad van Toezicht Stichting Muse-

het e-mailadres.

um Verbindingsdienst wordt opgeheven
de Raad van Toezicht van de Stichting

GESCHIEDENIS VBDD
1989-2013

Regiment Verbindingstroepen. De voor-

Kol b.d. Geerlof Kanis geeft een helder

zitter van de VOV is lid van deze Raad

overzicht van de werkzaamheden van de

van Toezicht.

werkgroep vanaf 2008.

en de taken worden overgenomen door

Hij presenteert in grote lijnen een over-

GESCHIEDSCHRIJVING

zicht van gebeurtenissen, hun impact en

In april 2013 is besloten het proces te ver-

relatie. Hiermee is het boek aan de leden

snellen met oog op het jubileum in 2014

aangeboden. Maj Kerkhoffs: de aanwezi-

en in juni is een contract gesloten met

ge leden kunnen vandaag het boek (evt.

een professionele redacteur; tegelijkertijd

ook voor afwezige collega’s) meenemen.

kon de werkgroep worden versterkt met

Hij licht de procedure voor de verdere

Johan Engelen en Karel Verhoosel. Vanaf

verspreiding toe.

streeft naar volledige en tijdige represen-

september werden successievelijk hoofd-

INTERCOM

tatie. Het is daarvoor sterk afhankelijk van

stukken gelezen. Eind december was

De hoofdredacteur, lkol Edwin Saiboo,

uw collegiale informatie.

een eerste complete versie beschikbaar

kan niet aanwezig zijn vanwege een

voor inhoudelijke review. Bij de social in

dienstreis buitenland.

ONDERSTEUNING REGIMENT

februari is het eerste tipje van de sluier

In 2013 is een bijdrage aan het regiment

opgelicht en vandaag kunt u het in ont-

WEBSITE

overgemaakt ten behoeve van Leeu-

vangst nemen. Meer over het boek in het

I.v.m. verhindering van de hoofdredac-

wenhart (vrijwilligers), de regiments coin

volgende agendapunt.

teur, Hans Vaneman, neemt kap b.d.

en het regimentsdiner. Namens de VOV

Harry Buitendam de honneurs voor hem

CONTRIBUTIE, ADRESWIJZIGING, E-MAILADRES

waar.

ting Regiment Verbindingstroepen (SRV).
Het Museum Verbindingsdienst is formeel

Het bijhouden, nazoeken van adressen

heel stabiel jaar geweest. Er heeft geen

hernoemd naar de Historische Collec-

vergt veel tijd. Adreswijzigingen en wij-

totale uitval plaatsgevonden m.u.v. een

tie Regiment Verbindingstroepen en het

zigingen van e-mailadres worden slecht

link of een koppeling, maar daar heb-

heeft de vicevoorzitter zitting in de Stich-

Het afgelopen jaar is voor de website een
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ben de bezoekers nauwelijks hinder van ondervonden. In het

bleven en is deelname van exposanten aan de symposia nave-

najaar heeft onze webmaster, kap Jeroen Lalleman, een nood-

nant gedaald.

zakelijke upgrade uitgevoerd en die is zonder dat u dat merkte
vlekkeloos verlopen. Onze andere webmaster, maj. Dennis van

Aan de uitgavenkant valt op:

de Braak, heeft vanuit Kabul meegekeken en heeft op afstand

•

zijn bijdrage aan de site geleverd. U ziet afstanden tellen niet
meer mee.
De redactie bestaat nog steeds uit de zelfde vijf personen, waar-

dat de socials steeds meer geld kosten. Dit komt vooral doordat het aantal deelnemers aan de activiteiten toeneemt. Dit is
een verheugende ontwikkeling.

•

bij de jonge actieven voor techniek en veiligheid zorgen en de

de eerste grote uitgaven van het boek staan er nu. Vandaar
de negatieve balans.

b.d-ers de content vullen en bewaken.

•

Het bezoek aan de site blijft op een gelijk niveau en ook nu zien

•

de uitgaven in het algemeen wat zuiniger waren dan begroot
met als grote uitschieter het vrijwilligersdiner.

wij rondom de VOV activiteiten hogere bezoekersaantallen. Zo

als we de kosten van het boek buiten beschouwing laten
hadden we een klein positief resultaat.

hebben we een gemiddeld aantal van 45 per dag waarvan 36
de site voor de eerste keer bezoeken. Uitgesplitst naar herkomst

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

is 63% uit Nederland afkomstig, 10% uit de US en opmerkelijk:

Heden, 15-3-2014, hebben ondergetekenden, door de Algeme-

daarna volgt Ukraine met 4,2 en China met 4,1 % en later pas

ne Ledenvergadering van de Vereniging van Officieren van de

onze buurlanden. De meeste belangstelling gaat als vanouds uit

Verbindingsdienst aangewezen als kascontrolecommissie over

naar de Intercom en de foto’s. De vraag is dan natuurlijk waarom

het jaar 2013, de penningmeester maj P.L.A. Kerkhoffs, verzocht

wij interessant zijn voor Ukraine en China. We hopen natuurlijk

rekening en verantwoording af te leggen over de hem beheerde

dat dit is om de kwaliteit van de bijdragen.

verenigingsfinanciën over de periode 1-1-2013 t/m 31-12-2013.
Bij de controle werden de saldi van post- en kapitaalrekening

De Intercom is nu ruim een jaar als pdf-bestand in hoge en lage

in overeenstemming bevonden met de gecontroleerde boeken,

resolutie te downloaden en voldoet aan de behoefte om het blad

bescheiden en kasbewijzen. De in het financieel overzicht ge-

in zijn geheel in te zien, dan wel op te slaan. Voor tablet en tele-

noemde bedragen over 2013 zijn in overeenstemming met die

foon bestaat er nog geen bruikbaar alternatief. De webmasters

in het geautomatiseerde kasboek en bijbehorende schriftelijke

volgen de ontwikkeling. Analyse van Facebook is, dat toen de

administratie.

site werd aangemaakt er erg veel bezoekers waren, nu slechts
sporadisch. Wanneer de Intercom uitkomt of als de uitnodiging

Tijdens de controle zijn de volgende zaken geconstateerd:

voor een symposium wordt geplaatst dan volgt de bekende piek,

•

De administratie bevat twee mutaties zonder bijbehorende

bovendien zien wij de meeste doorverwijzingen via Facebook;

bon maar zijn wel aantoonbaar op basis van een bankaf-

Linkedin en Twitter spelen nauwelijks een rol. Wij horen over de

schrift.

website van u geen klachten, toch zijn wij blij met uw adviezen,

•

tips of vragen over items die u mist of wellicht gewijzigd wilt zien.
Het adres vindt u bij de contacten of op de speciale websitepagina van de VOV.

Het verschil € 0,03 valt waarschijnlijk te wijten aan een typefout. E.e.a. is in het kader van efficiëntie niet verder onderzocht.

•

Het advies van de KC 2012 voor het openen van een aparte,
beter renderende spaarrekening is opgevolgd door de pen-

Lkol bd Rijntalder complimenteert de website met de snelle en

ningmeester. Dit heeft naast de ‘reguliere’ rente-inkomsten

gebruiksvriendelijke fotoreportages. Hij vraagt om een overzicht

(€ 339,78) extra rente-inkomsten van € 316,17 opgeleverd.

van de afkortingen die in Intercom gebruikt worden (bijv. in het

Feitelijk komt dit er op neer dat de rente-inkomsten vrijwel zijn
verdubbeld.

personeelsoverzicht). Dhr Werner Honhoff biedt aan dit overzicht
samen te stellen.

•

Gezien de inspanning om zowel de ledenadministratie als
de financiële administratie op orde te houden adviseert de

FINANCIEEL VERSLAG (door de penningmeester)

kascontrolecommissie 2013 het bestuur om de administra-

Aan de inkomstenkant valt op dat voor het eerst in jaren het re-

tie (feitelijk de database) op te schonen en evt. opnieuw op

sultaat van de Intercom negatief is. Dit heeft te maken met het

te zetten.

slechtere economische klimaat maar ook met het feit dat er maar

De kascontrolecommissie 2013 raadt het bestuur aan de

3 intercoms uitgekomen zijn. Vanwege reductie van PR budget-

twee betrokken bestuursleden op korte termijn een training

ten van bedrijven is het aantal advertenties in Intercom achterge-

te laten volgen om vervolgens de administratie te verbeteren.
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den. Dit om te voorkomen dat we elkaars
concurrenten worden in plaats van elkaar
te versterken. Die wapeninformatiedag is
ook de reden dat er geen b.d.-event zal
zijn dit jaar, aangezien de planning is dat
ook b.d.-ers bij deze dag aanwezig kunnen zijn. Het bestuur houdt nauw contact
met de projectofficier van de wapeninformatiedag. De VOV zal blijven investeren in
onze uitstekende media de Intercom en
de website vovklict.nl. Daarvoor blijft het
bestuur uw input vragen in de vorm van
artikelen en 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. Met een kleiner wordende
defensie, komt er steeds meer werk op
de schouders van de actief dienenden te
De kascontrolecommissie 2013 heeft

wisselen. De nieuwe voorzitter bedankt

liggen. Dat betekent dat het werk voor de

vastgesteld dat de penningmeester het

kol Peersman voor zijn inzet in de afge-

redactie van de Intercom soms in de knel

financieel beheer op een integere en

lopen 4 jaar.

komt. We zijn met de redactie bezig om

correcte wijze ten gunste van de vereni-

te kijken hoe we het werk kunnen verminderen en een van de mogelijke opties is

uitgevoerd in overeenstemming met de

PLANNEN VOOR HET VERENIGINGSJAAR 2014-2015

doelstellingen van de vereniging.

Het succes van de nu meerdere malen

per jaar.

De uitgevoerde steekproeven leverden

gehouden social rond 18 februari, heeft

een beeld op van een administratie welke

het bestuur er toe gebracht voor 2014

Het bestuur continueert de contacten

transparant en doelmatig was uitgevoerd

opnieuw een social te houden met part-

met onze zustervereniging VID in het or-

door een penningmeester die van alle re-

ner en ook voor 2015 is dat weer het

ganiseren van evenementen voor de le-

levante details volledig op de hoogte was.

plan. De voorjaarssocial is ontstaan door

den (lezing, symposium, werkbezoek).

De kascontrolecommissie 2013 adviseert

het wegvallen van het traditionele verbin-

Het bestuur zal nieuwe initiatieven van de

de ledenvergadering het bestuur eervol

dingsbal. De voorwaarden qua tijdstip,

regimentscommandant ondersteunen en

decharge te verlenen voor het gevoerde

locatie(s?) dienen zo te worden gekozen

zich met raad en daad verder blijven in-

financiële beleid en maj Kerkhoffs te be-

dat deelname, ook door partners, maxi-

zetten voor de Historische Collectie Regi-

danken voor zijn voortdurende inspan-

maal wordt gestimuleerd.

ment Verbindingstroepen en de VVPRV.

ging heeft uitgevoerd. Alle betalingen zijn

ningen.

het terug gaan van vier naar drie uitgaven

De consequenties van de bezuinigingen

Het advies van de KCC wordt door de

De deelname aan de barbecue aanslui-

(stoppen bijdrage BLS, minder faciliteiten

vergadering aangenomen.

tend aan de regimentssportdag is vrij

op kazernes) en reorganisaties (terug-

Elk jaar treedt het langst zittende lid van

constant. Het event wordt gewaardeerd.

gang ledental door dienstverlating) voor

de drie van de KCC (lkol Snels) af. De maj

Reden voor een vervolg op 25 juni a.s.

de VOV zijn nog niet duidelijk. Het be-

Daniëls stelt zich beschikbaar als nieuw

Het bestuur organiseert in 2014 één

stuur volgt de ontwikkelingen. Zij zal mo-

reservelid voor de KCC.

symposium maar streeft voor 2015 weer

gelijk pro actief maatregelen voorstellen

opnieuw naar twee symposia. Vandaag

en wil zich in het komend verenigingsjaar

BESTUURSVERKIEZING

is aansluitend het symposium over C2

inspannen het ledental op het huidige ni-

Het bestuur stelt voor ivm het aanstaan-

Ondersteuning in 2020. Omdat het regi-

veau te stabiliseren. Ook de bezuinigingen

de flo van kol F.F.M Peersman zijn functie

ment in november een wapeninformatie-

bij het bedrijfsleven beginnen voelbaar te

over te dragen aan de vicevoorzitter kol

dag organiseert, hebben we besloten het

worden door het teruglopen van adver-

A.P.P. Visser en de wederzijdse rol te

najaarssymposium dit keer niet te hou-

teerders in de Intercom. Het bestuur
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“De consequenties van de
bezuinigingen en reorganisaties
voor de VOV zijn nog niet duidelijk.”
is druk bezig om er voor te zorgen dat de uitgaven en inkomsten

Res maj b.d. Luursema vraagt een post onvoorzien op te nemen

in balans blijven. Een mogelijkheid is snijden in de uitgaven; een

voor negatieve inkomsten Intercom.

andere mogelijkheid is het vergroten van inkomsten, maar dat

Antwoord: Het bestuur zal de inkomsten en de uitgaven van de

kan alleen door de eigen bijdrage bij evenementen te vergroten

intercom volledig geïntegreerd in de begroting opnemen.

en/of de contributie te verhogen, die inmiddels al vele jaren op
hetzelfde niveau zit. Mocht dat laatste noodzakelijk blijken, dan

AGENDA 2014

komt dat uiteraard ter stemming in de ALV en daarvan wordt u

Wat doen we de rest van dit jaar?

dan tijdig op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt onderzocht of

•

de Intercom gedeeltelijk digitaal kan worden uitgegeven.

Garderen.
•

BEGROTING 2014-2015

25 juni: BBQ, gekoppeld aan de regimentssportdag in
6 november: ivm wapeninfodag, gevolgd door het regimentsdiner geen b.d.- event

De begroting voor 2014 heeft u vorig jaar al goedgekeurd, maar
is ter vergelijking opgenomen. In de begroting 2015 is aan de

RONDVRAAG

inkomstenkant begroot dat de inkomsten en uitgaven van de In-

Geen.

tercom in balans zijn. Dus geen winst uit de Intercomactiviteiten.
Aan de uitgavenkant is de post socials wat opgehoogd. De op-

SLUITING

komst wordt steeds groter. Tevens is de post Bijdrage regiment

Om 11.45 sluit de voorzitter de ALV. Hij bedankt de aanwezigen

verlaagd. Desondanks is de begroting negatief, we geven dus

voor hun inbreng en geeft daarna het woord aan de regiments-

planmatig meer geld uit dan dat er binnen komt.

commandant.

De financiële reserves laten dit toe.
In de loop van 2014 zal het bestuur kijken hoe het nu verder gaat

LUNCH en SYMPOSIUM

met de Intercom en de bijdragen daaraan. Een contributieverho-

De voorzitter nodigt iedereen uit voor de lunch en in de middag

ging lijkt echter zeer waarschijnlijk. Het bestuur zal voor de ALV

het symposium C2OST in 2020, Technologische ontwikkelingen.

met een voorstel komen. Deze eventuele verhoging gaat dan in

in Internationaal verband.

per 1 januari 2016.
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