




Brons 90 

1 

 

1. Voorwoord voorzitter 

 

 

Vianen 

01 juni 2018 

 

 

Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,  

 

Het is alweer de maand juni. Sommigen hebben net een voorjaarsvakantie 

genoten, anderen hebben de examenstress ervaren van en met hun kinderen en 

richten nu gezamenlijk de pijlen op een welverdiende zomervakantie. Voor de 

vereniging stonden de afgelopen maanden in het teken van herdenken en vieren 

en als ik vooruitkijk zie ik dat we daar nog mee door mogen gaan. 

 

Allereerst sta ik graag stil bij het heugelijke feit dat dit BRONS 90 is. Hoe mooi is 

het om te zien, te voelen en te horen dat BRONS leeft en gewaardeerd wordt. In 

de aanloop van de afgelopen ALV hebben alle bestuursleden contact gezocht met 

onze leden. Zowel van onze leden in Nederland als overzees ontvingen wij 

positieve reacties op ons periodiek BRONS. Hopelijk gaat het ons als bestuur 

lukken om BRONS ook digitaal aan te gaan bieden zodat we een breder publiek 

kunnen bereiken met onze mooie vereniging en BRONS. 

 

Het waardevolle van herdenken is dat we leven en vrijheid kunnen vieren. 

Hiervoor herdenken en gedenken we, met respect, hen die hiervoor het grootste 

offer hebben gebracht. Zoals tijdens de ALV uitgelegd is de vereniging zichtbaar 

waar mogelijk en aanwezig waar nodig maar kunnen we altijd in gedachten bij 

hen zijn die het grootste offer hebben gebracht. 

 

Wat het bestuur en mij is opgevallen, is dat het merendeel van onze activiteiten 

extreem gecentreerd zijn rond de maanden april, mei en juni. Tevens is het ons 

opgevallen dat onze leden graag samenkomen en enorm genieten van het 

kameraadschappelijke samenzijn. Wellicht is het de moeite waard om onze 

activiteiten meer over het jaar te verdelen en zodoende, met regelmaat, samen 

te kunnen komen. Met jullie goedvinden gaan we daar een opzet voor maken. 

 

27 juni is de vereniging weer te gast bij onze Beschermheer, 30 juni zal de 

Vereniging zichtbaar en aanwezig zijn op de Nationale Veteranendag. Deze keer 

zal de vereniging ook op het Malieveld vertegenwoordigd zijn bij en naast de 

afdeling Decoraties van onze krijgsmacht. Op 2 juli staat er een unieke uitreiking 

Militaire Dapperheidsonderscheidingen op de agenda! Voor het eerst worden er 

Militaire Dapperheidsonderscheidingen uitgereikt aan alle vier 

krijgsmachtonderdelen. Ook hier zal de vereniging zichtbaar en aanwezig zijn. Na 

de zomervakantie is de vereniging op 1 september in Roermond voor de 

Nationale Indi herdenking en last but not least  is er op 9 november een 
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interessant event van de afdeling Decoraties in het Nationaal Militair Museum. 

Een evenement met als thema het Verzet en de daaraan gekoppelde decoraties. 

 

U ziet het, de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, ook de 

komende maanden zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig om te 

herdenken en te vieren.  

 

Ik sluit af, wens u allen veel leesplezier met BRONS 90, kameraadschappelijke 

herdenkingen en vieringen en een fijne zomervakantie. 

 

Frans Christiaan Erkelens 

Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 
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2. Daden laten leven: lnt-gen b.d. J.H. de Kleyn 

 

Graag stel ik mij even voor. 

 

Ik ben Jan de Kleyn, geboren  in 1941 op het eiland BORNEO 

(Nederlands - Indië). Ik ben de zoon van een beroeps KNIL 

officier van de KMA promotie 1934. Met mijn 2 zusjes, mijn 

moeder en mijn oma, hebben we de verschrikkelijke Japanse 

bezettingsjaren, op JAVA, overleefd. Mijn vader overleefde de Japanse hel van de 

dwangarbeid aan de BIRMA spoorweg. De gezinshereniging vond plaats in 1946 

op Bali. Daarna volgde de heftige, zware en gevaarlijke BERSIAP periode.  

Bij elkaar niet veel moois om je als kind te herinneren. In 1949 ben ik definitief 

naar Nederland gegaan en startte ik na 8 jaar mijn jeugd in Den Haag.  De 

eerste 8 jaren van mijn leven zijn wel bepalend geweest voor mijn 

beroepskeuze. Ik ben in 1960 naar de Koninklijke Militaire Academie gegaan en 

in 1964 startte ik, als luitenant der infanterie, mijn militaire loopbaan. Ik heb in 

1998 de dienst verlaten. Ik ben thans gepensioneerd luitenant-generaal.  

 

In 2002 kreeg ik de eer om Kanselier der Nederlandse Orde te worden. Tevens 

werd ik voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde (KMWO). Het 

Kapittel is een adviescollege van 7 gepensioneerde militairen, waarin alle 

krijgsmachtdelen zijn vertegenwoordigd. Zij brengen uitsluitend advies uit over 

het al dan niet toekennen van de Militaire Willems-Orde (MWO). Met veel plezier 

heb ik deze eervolle functie tot 2015 vervuld. Thans wordt deze functie door de 

generaal-majoor der Cavalerie b.d. H. Morsink vervuld. 

 

Toen de Penningmeester VDMD mij vroeg om een artikel voor het 

verenigingsblad BRONS te willen schrijven heb ik onmiddellijk gesteld dat hij op 

mijn inbreng kon rekenen. Ik doe dit heel graag voor hem. Ik ben ook van 

mening dat het goed weergeven van daden waardevol is voor de naaste familie 

van betrokkene, voor nabestaanden, voor collega s, maar ook voor vele jongeren 
en komende generaties. Wij allen kunnen er immers van leren. In mijn betoog 

zal ik veelal gebruik maken van mijn 12 jaar ervaring als voorzitter van het 

KMWO. U zult geen opsomming aantreffen over, met naam genoemde, personen 

en hun daden. Graag wil ik u meenemen over mijn gedachten, als oud-voorzitter 

van het KMWO, om daden voor altijd te laten leven. Het is mijn methode om de 

beschrijvingen van daden te lezen en te analyseren. Ik beperk mij daarbij tot de 

vele dappere daden die ik op de Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) onder 

ogen kreeg. 

 

Beschrijven 

Het spreekt voor zich dat iedere militaire meerdere de daden van 

ondergeschikten moet  opsporen,  nauwkeurig beschrijven, indienen en 

eventueel honoreren. Dit is een zaak van pure personeelszorg. Zonder een 

oordeel te vellen vraag ik mij af of dit, na de strijd in KOREA, in voldoende mate 

is gebeurd. In mijn eerste jaren als Kanselier heb ik daarom vele 
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ondercommandantenvergaderingen van alle Krijgsmachtdelen bezocht om 

aandacht te vragen voor het opsporen van daden, voor het goed beschrijven 

ervan en vooral voor het indienen. Ik ben blij dat hieraan gevolg is gegeven. 

Daden, die een MWO advies verlangen komen binnen bij het KMWO. Het gaat 

hierbij om daden met de criteria van moed en beleid en trouw. Dappere daden, 

die een ander advies vragen worden gezonden naar de Commissie 

Dapperheidsonderscheidingen (CDO). Dit adviesorgaan bestaat o.a. uit officieren 

in actieve dienst, de Directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

(NIMH), en personen uit de traditie commissies. Twee leden van het KMWO 

hebben ook zitting in de CDO. Hierdoor is overdracht van adviezen tussen de 

twee colleges prima verzekerd en begeleid. In de CDO worden adviezen gegeven 

over de Bronzen Leeuw (BL); moedige en beleidvolle daden in de strijd 

tegenover de vijand; adviezen over het Bronzen Kruis (BK): moedig of beleidvol 

gedrag tegenover de vijand; adviezen over het Kruis van Verdienste (KvV); 

moedig en beleidvol gedrag i.v.m. een vijandelijke actie; en adviezen over het 

Vliegerkruis (VK): initiatief, moed en volharding bedreven in een luchtvaartuig 

gedurende een of meer vluchten. Ik ben me bewust de criteria erg beknopt te 

hebben weergegeven. Het werk in deze twee adviescommissies is bepalend voor 

het laten leven van de daden. Het zorgvuldig en nauwkeurig beschrijven is 

domweg de voorwaarde. In het KMWO zijn daartoe vele getuigen opgeroepen en 

verschenen. Zelfs getuigen, inmiddels woonachtig in een ander werelddeel, 

werden per mail benaderd. Alle getuigenverklaringen binnen een voltallig KMWO 

en vaak ondersteund door schetsen op een wandboard, waren onontbeerlijk om 

tot goede beschrijvingen te komen. Vooral deze verklaringen lieten de daden 

leven. DADEN LEVEN dus door goede en zorgvuldige beschrijvingen. 

 

Inlevingsvermogen 

Bij het analyseren en beschrijven van de daden verlang ik inlevingsvermogen 

van de leden van voornoemde commissies. Niets is gemakkelijker dan het geven 

van een nuchtere en zakelijke opsomming van een volgorde, waarin de dappere 

daden zijn gepleegd. De vele oorkondes, die ik als Kanselier heb getekend 

konden niet anders dan een dergelijke opsomming weergeven. Toch krijg ik veel 

meer waardering voor de daad als ik mij inleef in de omstandigheden waarin 

betrokkene iets heeft gedaan. Hoe verdovend was de explosie nabij hem en wat 

voor verschrikkelijke dingen zag hij direct rondom hem. Heeft hij de daad 

verricht ondanks de ellende, die naast hem lag, de lucht, die hij heeft moeten 

ruiken, de resten op zijn kleding of in zijn gezicht, de stof tussen de tanden en 

rond de ogen de  ik bespaar u verdere beschrijvingen. Veelal heeft betrokkene 

dit zelf moeten overwinnen. Voorts heeft hij, ondanks dat alles en het 

voortdurende vijandelijke vuur, zijn daad doorgezet. Als men de beschrijving zo 

leest dan leven de daden meer. DADEN LEVEN door een goed 

inlevingsvermogen. 

 

Trouw 

Een ander element in de dapperheid is de trouw. Toen ik aan enkele militaire  

getuigen van dappere daden vroeg wat zij het belangrijkst vonden van de  

criteria moed of beleid of trouw, dan werd bijna unaniem en onmiddellijk trouw 
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genoemd. Bij de vele daden, die ik op de oorkondes heb gelezen, die ik heb 

geanalyseerd en die ik vervolgens mocht ondertekenen, wordt de daad meestal 

verricht als gevolg van het trouw zijn. Trouw aan je opdracht, trouw aan je 

buddy en je maten, trouw aan de eenheid en de bondgenoten waarmede je op 

dat moment samenwerkt, trouw aan je rules of engagement , trouw aan je land, 

ja trouw aan je reine geweten en gevoelens van rechtvaardigheid. Soms verlaat 

je misschien de rules of engagement  om trouw te kunnen zijn aan een 

bondgenoot of je eigen gevoel van rechtvaardigheid. Ik heb mij daarom verbaasd 

dat in de dapperheidsonderscheidingen van de BL, BK, KvV en VK het element 

trouw is weggelaten. Op het uitgereikte kruis komt het woord trouw soms wel 

weer terug. Trouw maakt echter geen deel uit van de criteria van laatst 

genoemde onderscheidingen.  

 

Juist door trouw te zijn werden bijzondere daden verricht. Juist door trouw te zijn 

aan je, door vuur gebonden, bondgenoot, ging je zelf het vuur uitlokken, zodat 

de bondgenoot los kon komen en gewonden tijdig konden worden afgevoerd. 

Jouw eenheid zocht het gevaar op om bondgenoten te ontlasten. Door trouw te 

zijn aan je bondgenoot ging je toch de, in brand staande, munitie opslagplaats 

binnen om gewonde bondgenoten eruit te slepen. Door trouw te zijn aan je 

opdracht ging je de actie toch voortzetten, ondanks het feit dat de bondgenoten 

niet meer verder gingen. Door trouw te zijn aan je mensen ging je, ondanks de 

gebrekkige vuurondersteuning, toch als lid van een patrouille erop uit om een 

gewonde kameraad te zoeken en op te halen. Door trouw te zijn aan je geweten 

ging je toch, een op instorten staand, gebouw binnen om gewonden te 

behandelen. Door trouw te zijn aan je mannen leidde je zelf het ondersteunend 

vuur van een gunship  of apache , wetende dat je daardoor zelf gevaar liep 

getroffen te worden. Door trouw te zijn aan je opdracht neem je als commandant 

even het werk van de voorste verkenner over, om in geval van vijandelijk vuur 

alles zelf onmiddellijk te kunnen leiden. Je besefte soms amper dat je al doende 

de eerste treffer kon ontvangen.  

 

Door trouw te ijn aan  

 

Ik heb deze zin met vele voorbeelden veelvuldig kunnen afmaken. De hierboven 

genoemde voorbeelden van trouw kan ik mij allemaal herinneren. Dappere daden 

kwamen niet voort, omdat men dapper en moedig wilde zijn. Door trouw te zijn 

moest men daden verrichten. Soms bleken deze daden uitzonderlijk dapper te 

zijn. Door het lezen van de teksten op de oorkondes en daarbij het woord trouw 

toe te passen gaan de daden beter leven. DADEN LEVEN door het begrip trouw. 
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Afsluiting 

In mijn 12 jaar voorzitterschap van het KMWO heb ik met veel plezier mijn werk 

gedaan. Ik beken, als ik zeg, dat ik het nog steeds heel erg mis. Ik ben verheugd 

dat nog steeds daden worden geanalyseerd en van advies worden voorzien. Ik 

gaf u mijn wijze van lezen en analyseren van woorden waarmede daden zijn 

beschreven. Ik besef ten volle dat het zeer persoonlijk is. Toch denk ik dat we, 

met een zorgvuldige beschrijving, gekoppeld aan trouw en gelezen met het juiste 

inlevingsvermogen,  DADEN LATEN LEVEN. 

 

J.H. de Kleyn 

Luitenant-generaal b.d.  
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3. Daden laten leven: Alex Spanhak 

 

In 2007 wordt Alex Spanhak als pelotonscommandant 

uitgezonden naar Afghanistan. In de omgeving van Deh 

Rahwod maakt hij talloze gevechten mee. Voor zijn dappere 

optreden tijdens één van die gevechten ontvangt hij een 

dapperheidsonderscheiding, het Bronzen Kruis. Maar die 

medaille kent ook een andere kant. U leest hier over de actie 

van 20 september 2007 en hoe dat de mindset van Alex veranderde. 

 

Het was niet de eerste uitzending van Alex naar Afghanistan. Al in 2003 was hij 

plaatsvervangend groepscommandant van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel bij 

de Charlie-compagnie. In die tijd was hij geplaatst in Kabul en moest toen erg 

wennen aan de cultuur. Ik vond het heftig om te ien hoe er met vrouwen en 
kinderen werd omgegaan , vertelt Alex. We hebben nog een bom bij een 
meisjesschool ontmanteld. Ook kwam het voor dat mensen met een gehandicapt 

kind 10.000 dollar kregen om ze een zelfmoordaanslag te laten plegen. Dus zelfs 

die kinderen moest je bij je auto wegtrappen, anders was je misschien de 

pineut.  

 

Onderbelicht 

Van augustus tot en met december 2007 wordt Alex wederom naar Afghanistan 

uitgezonden. Nu als pelotonscommandant van 13 Infanteriebataljon, de Bravo-

compagnie. Ze opereren vooral in de omgeving van Deh Rawod. Doordat de 

Engelsen in die periode een grote operatie uitvoeren tegen de Taliban, vluchten 

grote aantallen vijandelijke strijders richting Deh Rawod. Bovendien is dit de 

geboorteplaats van Talibanleider Moellah Omar en zijn de Taliban erop gebrand 

die omgeving weer onder controle te krijgen. Het bezorgt de Nederlandse 

militairen een heet najaar. Alex: 

 

De gevechten in die omgeving ijn waar onderbelicht. Daar ijn uiteindelijk de 
meeste Nederlandse doden en gewonden gevallen. Niet in Chora of de 

Baluchivallei, plaatsen die veel aandacht hebben gekregen.  

 

Prutsers 

Op 18 augustus komt Alex met zijn manschappen aan in het gebied. Al snel 

krijgt zijn team een grote tegenslag te verwerken, met het overlijden van Martijn 

Rosier. Op 26 augustus komt deze sergeant 1 van de genie om bij een IED-

aanslag. Begin september volgt de vuurdoop van het peloton, een groot gevecht 

bij Chutu. Het was een niet uitgestegen  gevecht. Vanaf andere kant van de 
rivier werden we beschoten. We werden uiteindelijk ondersteund door een 

Pantserhouwitser en vliegtuigen. Een paar dagen daarna rijden we met een 

bushmaster in een hinderlaag. Van 50 meter afstand werden er drie RPG s op 
ons afgeschoten. Alle drie mis. Toen vervloekte ik de Taliban dat het prutsers 

waren, ik was pissig op e.  



Brons 90 

9 

 

 

Tim Hoogland  

Vanaf dat moment worden de Taliban steeds agressiever en de Nederlandse 

militairen krijgen steeds meer tics  (troops in contact) in de green one rondom 
Deh Rawod. Op 20 september volgt een zwarte bladzijde met het overlijden van 

Tim Hoogland. Op de route naar Shingola-West raakt een peloton op patrouille 

verwikkeld in een zwaar vuurgevecht met de Taliban en soldaat-1 Tim Hoogland 

raakt gewond. Ik stond met mijn eenheid stand-by op FOB Volendam (Forward 

Operating Base, red.) en besloot met drie Bushmasters ondersteuning te bieden. 

De eenheid was door de hoge vijanddruk niet meer in staat de gewonde mee te 

nemen. Beelden schoten door mijn hoofd van collega s die door straten worden 
gesleept in Irak en Somali . Wij ouden Tim hoe dan ook meenemen.  Stapvoets 
rijden ze naar de plek waar hij zou liggen, terwijl ze volop onder vuur liggen. 

We beginnen maximaal terug te vuren en ijn helemaal omsingeld. De afstand 
tot de vijand is niet meer dan 15 meter. Het is net alsof er grind tegen je auto 

wordt gegooid, o hevig was het geweervuur.  

 

Alex besluit dat hij degene moest zijn die Tim zou gaan halen. De rest was druk 

be ig met het gevecht en de AMV er (Algemeen Militair Ver orger, red.) was de 
enige verpleegkundige en dus een schaars middel. Tim lag ongeveer tien meter 
bij me vandaan. Onder zwaar vijandelijk vuur is dat best een afstand om te 

overbruggen. Toen ik bij hem aankwam zag ik eerst heel veel bloed. Later 

besefte ik dat hij was overleden, maar hij moest natuurlijk geborgen worden. 

Tim was een man van negentig kilo. Ik kreeg hem niet gelijk weg. Samen met 

sergeant-1 René hebben we hem toen naar de Bushmaster gesleept. Daarna 

konden we hem afvoeren naar Camp Hadrian.  

 

 

 

Niet meer bang om dood te gaan 

Het is een actie die uiteindelijk maximaal 10 minuten duurt. Voor mijn gevoel 
duurde het veel langer , egt Alex nu. Voor mij stond de tijd toen stil. Ik kan er 
uren over praten.  Bovendien had die 20ste september veel impact op de 



Brons 90 

10 

 

houding waarmee Alex in de missie stond. Sinds die tijd is mijn mindset 
veranderd. Op een ochtend, kort daarna, zag ik een heuvel met daarop een ruïne 

van Alexander de Grote. 

 

Toen dacht ik: hij heeft het hier ook niet gered, what the fuck doe ik hier? Ook 
ik ga hier dood. Die gedachte gaf mij rust, ik was nu niet bang meer voor de 

dood.  

 

Normvervaging  

Ook merkt Alex dat hij te maken krijgt met normvervaging. De ellende die je 
zag begon normaal te worden. Bij het eerste gevechtscontact zit je nog 

zenuwachtig in je telefoon te schreeuwen. Nu deed het me niet zoveel meer. 

Bovendien kreeg ik gedachten om meer geweld toe te passen dan normaal was. 

De Taliban gebruiken terreur en marteling. Ik dacht: die taal snappen ze, 

waarom zou ik niet hetzelfde gaan doen als hen? Ik heb dat niet gedaan, maar 

dat je die gedachtes hebt, geeft al aan dat er een vorm van normvervaging is.  

 

Geweldige missie 

Uiteindelijk worden de vijandigheden van de Taliban iets minder als in december 

het mais geoogst wordt en de militairen daardoor betere schootsvelden hebben. 

In die tijd hebben de Amerikanen het hele gebied platgegooid. Daarna kon 44 
pantserinfanteriebataljon het gebied uiveren.  

 

 

 

Op dit moment is Deh Rawod weer helemaal in handen van de Taliban. Thats 
life . Het steekt me niet. Dat wisten we van tevoren. Qua werk was het een 

geweldige missie. Ik kon doen waarvoor ik tien jaar getraind had. Maar in 

Afghanistan ga je geen wereldvrede brengen. Ergens zullen we wel een zaadje 

hebben gepland. Er staan nu vast mensen anders in het leven door on e in et.  
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In december 2007 eindigde voor de nu 40-jarige Alex een heftige missie. 

Inwendig gaat de strijd door. Van januari 2008 tot januari 2012 werd ik alleen 

maar bozer en bozer. Daarnaast stroomt tijdens uitzending de adrenaline door je 

lichaam. Het geeft je heel erg het gevoel dat je leeft. Dat geeft o n kick. Als je 
terugkomt in Nederland vind je die spanning niet op het kantoor, dus ga je op 

zoek naar dat gevoel. Wanneer ik had gedronken, werd ik agressiever dan 

normaal. Ik kon moeilijk maat houden.  

 

Pas in januari 2012 kwam Alex ziek thuis te zitten en werd er PTSS vastgesteld. 

Op een ochtend ei mijn vriendin: En nu ga je niet meer naar je werk. Je blijft 
thuis.  Ik lag opgerold in bed, verstijfd van de kramp. Ziekmelden was de enige 
optie. Toen begon de ellende. Ik noem dat gekscherend zo, want het was juist 

een geluk dat ik instortte, want hierdoor moest ik toegeven dat ik ziek was. Ik 

kon het niet aan mezelf verkopen dat ik een dapperheidsonderscheiding had 

gekregen en nu ziek thuis zat. Blijkbaar was ik toch niet in staat om met stress 

om te gaan. Mijn mannelijkheid was weg." 

 

Ik schaamde me en durfde niet meer naar de ka erne om mijn collega s onder 
ogen te komen. Ik voelde me een mietje.  

 

Onmacht 

De problemen van Alex draaiden daarnaast vooral om de onmacht die hij ervoer. 

Je had in Afghanistan allerlei regels, maar je kon en mocht niks, terwijl de 

Taliban wel van alles deed. Zo zagen we hen op afstand mensen afslachten. Dat 

was niet tegen ons gericht, dus mochten we niets doen. We hebben een oorlog 

meegemaakt, maar waren gebonden aan vredesmissieregels.  De problemen van 
Alex kwamen dermate sterk naar boven dat het hem uiteindelijk twee relaties 

heeft gekost. Ook mijn familie en collega s hebben heel wat over ich heen 
gehad. Daarnaast had ik in mijn werk last van een opgeblazen ego. Ik wist wel 

hoe het at.  

In oktober 2009 kreeg Alex een dapperheidsonderscheiding uitgereikt voor zijn 

optreden op 20 september 2007. Alex: 

 

De ouders van Tim Hoogland waren daar ook bij. Het voelde alsof ik Tim op mijn 
borst had hangen. Ik vond het oneerlijk, niet verdiend.  

 

Boosheid 

Uiteindelijk heeft Alex vier jaar therapie gehad. Dat was hard werken. Ik heb 
verschillende vormen van therapie gehad, waarin ik mijn onmacht moest gaan 

bespreken. De boosheid moest eruit. Boosheid zit in je lijf, je voelt het door je lijf 

gieren. Ik heb dus veel gehad aan meditatie. Daarnaast heb ik een opleiding tot 

dieptepsycholoog gevolgd. Vijf jaar lang ging ik elke week naar school. Dat was 

ook een soort therapie.  
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Hard werken  

Inmiddels is Alex zover dat hij weer normaal kan functioneren. Toch is hij nog 

niet 100% de oude. Ook je hormoonsysteem is ontregeld , legt Alex uit. Het is 
gaan wennen aan te veel adrenaline. Daardoor kun je niet meer tot rust komen. 

Mijn stressregulatiesysteem is niet meer goed. De vraag is of dat ooit nog goed 

komt. Daardoor ervaar ik dingen sterker en word ik sneller moe. Ik heb nog 

steeds boosheid in mijn lijf, maar ik herken het en hoef er dan niet aan toe te 

geven.  

 

Redding  

Toen Alex thuis zat was er ook moment dat het allemaal voor hem niet meer 

hoefde. Mijn redding was de toenmalige commandant case-coördinatie. Die zei: 

die Alex moeten we houden, hij is waardevol voor ons. Door hem kon ik voor de 

Landmacht aan de slag als coach orgmijders . Daardoor kon ik weer aan het 
werk en kreeg ik weer een levensdoel.  

 

Nieuwe missie 

Inmiddels vormt Alex samen met een collega een team, tijdelijk ondergebracht 

bij het Veteraneninstituut, om veteranen op te zoeken die om diverse redenen de 

aandacht schuwen. Iedere militair heeft recht op een goed leven , omschrijft 
Alex de e missie. De orgketen it voor veteranen goed in elkaar, maar niet 

iedereen past erin. Ik ben iedere dag op pad om deze veteranen op te zoeken. Ik 

bied ze een maat met vergelijkbare ervaring. Die contacten kunnen lang 

voortduren, soms wel twee jaar. Je moet vertrouwen wekken en op een gegeven 

moment zou je zelfs kunnen voorstellen om een keer samen naar een 

orgverlener te gaan.  

 

Leren lopen  

Alex beseft dat deze methode veel tijd kost, maar volgens hem gaat dit niet over 

geld en tijd, maar over aandacht voor de veteraan. 

 

Het gaat over een goed leven voor veteranen en onze verantwoordelijkheid 

daarvoor. Zij hebben hier recht op. Als ik zie waar jongens na drie jaar 

begeleiding zijn, dan is dat geweldig! Die kunnen straks weer de maatschappij in. 

Daar moet je de tijd voor nemen. Je leert iemand opnieuw elfstandig lopen.  

 

Bron: www.veteraneninstituut.nl, 2017  
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4. Daden laten leven: Dayrohn Wiesken 

 

Als ik mijn ogen sluit  dan it ik weer op dat dak in 
Afghanistan.  

 

Ik zie intense duisternis en ruik het vuurtje waarbij mijn 

Afghaanse collega s hun kleding proberen te drogen. Ik hoor 
de stem van de helikopterpiloot over de radio: we kunnen 
geen vuursteun meer bieden, de Taliban it tussen jullie.  Ik ie mijn collega 
Marc het dak op klimmen. Ik waarschuw hem voor vijandelijk vuur. De volgende 

seconde zie ik hem neergaan. Beide benen letterlijk onder hem weggeschoten.  

Ik hoor ijn gekrijs. Ik herinner me mijn gedachte, die vent moet van het dak 
af.  Ik ie me elf naar hem toe kruipen. Ik voel de kogels letterlijk langs mijn 

neus gaan. Ik voel het enorme gewicht van Marc als ik hem in veiligheid probeer 

te trekken. Ik zie het been van Marc dat ik achter de schoorsteen vandaan haal - 

uren later zou ik op die plek zijn knie terugvinden. Het schiet door mijn hoofd dat 

we dit waarschijnlijk beiden niet overleven maar ook dat ik hem hier niet wil 

achterlaten. Het gehijg, gesjor, de pijn en de aanhoudende kogelregen. Ik 

herinner me bloed: van hem? van mij? van ons allebei? Ik herinner me de 

opluchting als ie beneden is. Als ik, natrillend weer met mijn rug tegen het 

muurtje zit, terugdenkend aan wat er net is gebeurd, realiseer ik me dat dit 

slechts het begin is van een lange nacht. Het resultaat: 4 doden en 1 gewonde 

aan onze zijde. 4 doden en 1 gewonde teveel. Als ik mijn ogen sluit herinner ik 

me ook het moment dat ik hoorde dat dit allemaal het gevolg was van eigen 

vuur. Niet de Taliban, maar onze kameraden schoten per ongeluk op ons.  

 

Als ik mijn ogen open  is het 2018. Ik zelf ben gedecoreerd, sta met de koning 

op de foto. Mijn moeder is trots, mijn eiland is trots. Ik mag spreken in de 

Ridderzaal op Veteranendag. Mijn kameraad Marc is ondertussen een succesvolle 

paralympische sporter. Pas geleden heb ik Luuk ontmoet. De schutter die 

destijds de trekker overhaalde in onze richting. Vandaag zijn we vrienden en 

beiden gemerkt voor het leven. Mijn leven is op dat dak voorgoed veranderd.  

Men noemt me een held, maar ik heb gedaan wat elke militaire zou hebben 

gedaan voor zijn collega. 

 

Ik heb geluk gehad, ik leef nog. Ik kan mijn kinderen zien opgroeien.  
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5. De moord op de Nederlandse inwoners van 

Balikpapan  

 

De moord op de Nederlandse inwoners van Balikpapan 

(Borneo) door het Japanse Leger op 20 februari 1942 

 

Nadat het Japanse Leger in jan 1942 bij Balikpapan was 

geland en de stad vervolgens had bezet, werden kort daarna 

alle Nederlanders, ook de artsen en 8 patiënten van het Plaatselijke Ziekenhuis  

verzameld en gevangengenomen. Vervolgens werden zij allen op 20 feb. 1942 

vastgebonden en gedwongen in de richting van de kust te lopen, in de omgeving 

van het oude fort Klandasan . 
 

Op het strand aangekomen werden de Off. v. Gezondheid, dr. Arps en 

Hoofdinspecteur H.W. Verplak van de anderen afgescheiden. Nadat zij apart 

stonden opgesteld, werden zij daarna onthoofd. Vervolgens begonnen de 

Japanse soldaten de overige gevangenen de zee in te drijven, totdat zij op 

borsthoogte in het water stonden. Toen dat was gebeurd, werden de gevangenen 

één voor één door de Japanse militairen doodgeschoten. De lijken spoelden enige 

tijd later op het strand aan en werden door de bevolking naderhand begraven. 

De plaatselijke bevolking was door de Japanners gedwongen om getuige te zijn 

van deze vreselijke gebeurtenis. In totaal verloren die dag 78 Nederlanders het 

leven. De reden van dit moorddadige optreden was dat de Commandant van de 

Japanse troepen zeer ontstemd was geworden over het feit dat de Nederlandse 

verdedigers alle belangrijke bruggen en olie-installaties tijdig hadden opgeblazen 

en in brand gestoken nadat zij daartoe de opdracht hadden gekregen van de 

Nederlandse Garnizoenscommandant,  luitenant-kolonel Hoogeboom. 
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Mede dank ij de hulp van de media, middels oproepberichten  in onder meer de 
Provinciale Zeeuwse Courant, was het voor mij mogelijk om tenslotte in contact 

te komen met nabestaanden van een aantal in Balikpapan geëxecuteerde 

militairen. Vervolgens  was het voor mij toen mogelijk om een verzoek  bij het 

Ministerie van Defensie. in te dienen om alsnog postuum aan de volgende KNIL 

militairen, het Mobilisatie - Oorlogskruis  toe te kennen, t.w.: 
 

-mlt.  Sgt.1 Genie KNIL. Everhardus Pruijs; 

-Sgt.  GnkD. KNIL. Wouter Krijn-Evert Schipper; 

-Sgt.  GnkD. KNIL. Daniël Rogge; 

-Brig. Genie KNIL. Adriaan Dingeman Versteeg; 

-Kann.  Kustart. KNIL. Pierre Napoleon de la Sencerie; 

-Kann. Kustart. KNIL. Johannes Marinus Buijs; 

-Kann. Art. KNIL. Jacob (Jaap) van Bendegem; 

-Sld. Inf. KNIL. Abele de Roos. 

 

Tenslotte wordt nog bekeken of ook de overige nabestaanden van de overleden 

militairen, alsnog opgespoord  kunnen worden. 
 

s-Gravenhage, 4 Mei 2018 

 

Jacq. Z. Brijl, Luitenant- Kolonel b.d. BL.   
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6.  Draaginsigne Gewonden voor WO II-vlieger Hendrikx 

 

Kapitein b.d. Leo Hendrikx, in de Tweede Wereldoorlog vlieger op de Spitfire bij 

het RAF No. 322 (Dutch) Squadron, ontving op 30 april in Horn het Draaginsigne 

Gewonden (DIG). Hij kreeg de onderscheiding omdat hij op 1 april 1945 door 

een tegen hem gerichte gevechtshandeling is neergestort met zijn vliegtuig en 

daar blijvende verwondingen aan heeft overgehouden. Hendrikx kreeg het DIG 

uit handen van Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-

majoor Mario Verbeek. 

 

 

 

Na zijn vliegeropleiding in Canada komt Hendrikx in maart 1945 in dienst bij het 

322 Squadron. Bij zijn 4e of 5e vlucht gaat het mis. Op 1 april, Eerste Paasdag, 

vliegt hij als no. 2 met Peuter  Janssen als no. 1 in battle formation vanaf het 
tijdelijke vliegveld Schijndel een armed recce boven (noord-)oost Nederland. 

Het is slecht weer en we moeten onder de wolken blijven. Maar boven de linies 
is ontzettend veel luchtafweer. De meeste lichtkogels vliegen voorbij, maar 

ineens een enorme klap. De motor valt uit.  Hendrikx begint aan een 
noodlanding, wil eerst zijn benzinetank afgooien, wat niet lukt, maakt zijn riemen 

wat losser en trekt met al zijn macht nogmaals aan de hendel. Weer tevergeefs. 

Dan maar landen mét de tank en hij trekt zijn riemen strakker aan. Met een 

harde klap slaat hij bij Zutphen tegen de grond. Zijn toestel vliegt in brand. 

Versuft hoort hij ijn no.1 heel laag over hem heen vliegen. Dat brengt me bij 
mijn positieven en ik klim uit mijn brandende kist. Op die dag verliest Schijndel 

12 toestellen. Ik kom als krijgsgevangene in het Duitse Kriegslazaret in 

Apeldoorn.  Hendrikx heeft heftige brandwonden en veel ware kneu ingen. 13 
april 1945 komt er plotseling een Canadees het ziekenhuis binnen, daarna een 

Engelsman. Die trekt het portret van Hitler van de muur en stampt het kapot 

voor de ogen van de Duitsers. Iedereen houdt ijn adem in , totdat er een grote 
groep Canadezen het ziekenhuis binnenkomt. Ze zijn bevrijd! Na de oorlog vliegt 

Hendrikx nog 3 jaar bij de luchtmacht en werkt daarna als manager bij Heineken. 

Tot 1955 is hij nog maandvlieger op de Spitfire en Gloster Meteor.  
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Hendrix was al drager van het Kruis van Verdienste, maar nu is hem door de 

minister van Defensie ook het DIG toegekend. Een ereteken dat blijk geeft van 

grote waardering voor militairen en veteranen die lichamelijk of psychisch 

gewond zijn geraakt in oorlogsomstandigheden of binnenlandse militaire en/of 

politionele operaties. Verwond, maar niet overwonnen. Foto s boven: Louis 
Meulstee. Onder: Hendrikx was 5 jaar geleden te gast op Vliegbasis Volkel, waar 

hij ijn crash bekeek  in het Operations Record Book van het 322 Squadron en 
de Spitfire van de KLu Historische Vlucht.  

 

Bron: Devliegendehollander, 2018 

Foto: Fons Strijbosch  
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7. Erewand voor dragers dapperheidsonderscheidingen MLD 

 

Op Maritiem Vliegkamp De Kooy werd op 24 mei een speciale erewand onthuld 

met alle namen van moedige leden van de Marine Luchtmachtdienst (MLD). Zij 

ontvingen de hoogste militaire dapperheidsonderscheidingen en staan op een 

officiële lijst vermeld. Onder hen oud-officier-zeewaarnemer André Hissink. Hij 

ontving het Vliegerkruis bij K.B. no. 11 van 21 december 1944 en was nu 

betrokken bij de onthulling. 

 

 
Oud-officier-vlieger en zeewaarnemer André Hissink na de onthulling van de erewand  

 

Dhr. Hissink was duidelijk verrast toen hij zijn eigen levensverhaal midden op de 

wand zag staan omringd met namen van enkele van zijn oude kameraden. Op de 

speciale erewand staan alle namen van moedige MLD ers, die hoge militaire 

dapperheidsonderscheidingen hebben ontvangen. 

 

Wat wij vooral niet moeten vergeten ijn de mannen die met gevaar voor eigen 
leven, de strijd voor hun vrijheid zijn blijven voortzetten. Vrijheid die niet 

vanzelfsprekend was en nog altijd niet is. Om die helden te eren, met het respect 

dat ij verdienen heeft het personeel van de MLD van nu, een erewand gemaakt  
Aldus Adjudant Zuiderduin. 

 

Marineluchtvaartdienst 

De MLD kent een roemrijke geschiedenis. Duizenden mensen hebben hun leven 

te danken aan evacuaties en search and rescue-acties door de eenheid. Wat veel 

mensen niet weten is dat er is gestreden voor de vrijheid van het Nederlandse 

volk en die van bondgenoten. Daarvoor bracht de MLD hoge offers. Dat getuigt 

de gedenkrol met 623 namen van MLD ers die bij gevechtsacties of trainingen 

het leven lieten. 

 

Wat de MLD niet wil vergeten is dat militairen  met gevaar voor eigen leven, de 

strijd voor vrijheid zijn blijven voortzetten. Om die helden te eren maakte het 

huidige MLD-personeel de erewand. 

 

Bron: www.defensie.nl, 2018  
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8. Algemene Ledenvergadering VDMD 

 

De vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen zet zich dit jaar 

extra in om de verhalen van de leden onder de aandacht van een breed publiek 

te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met Defensie. De leden besloten dat 

vandaag tijdens de 48ste interactieve bijeenkomst van de verenging.  

 

Dat gebeurde op woensdag 25 april in het Nationaal Militair Museum (NMM) in 

Soest. Voorzitter Frans Erkelens onderstreept het belang van het delen van 

militaire ervaring: "De verhalen van onze dragers militaire 

dapperheidsonderscheidingen bieden de buitenwereld een uitzonderlijke blik in 

onze organisatie. Het geeft de toehoorder een idee van het belangrijke, en 

geregeld ook gevaarlijke werk van onze militairen."  

 

Daden laten leven 

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in het NMM werden verschillende lezingen 

over het thema 'daden laten leven' verzorgd. De verschillende generaties dragers 

van militaire dapperheidsonderscheidingen kregen informatie over het 

toekenningsproces. Zij spreken ook over het belang om de bijzondere daden een 

plek in onze maatschappij te geven. Onder andere Inspecteur-Generaal der 

Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven en brigadegeneraal Cor de 

Rijke gingen tijdens hun interactieve lezing uitvoerig op deze onderwerpen in.  

 

Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

De vereniging vormt al sinds 5 mei 1970, toen onder de naam Vereniging 

Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, een krijgsmachtbreed platform van 

personen met 1 gemeenschappelijk kenmerk: de militaire 

dapperheidsonderscheiding. Leden bezitten een of meer toegekende militaire 

dapperheidsonderscheiding(-en), zijn weduwe of weduwnaar van een drager of 

hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn 

geheel een diverse schare aan generaties en persoonlijkheden met uiteenlopende 

bijzondere verdiensten voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Bron: www.defensie.nl, 2018 

Foto: Ministerie van defensie 
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9. Antwoord Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning 
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10. BBQ Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 

 

Alle leden van de Vereniging DMD zijn door de Inspecteur-Generaal der 

Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven op 27 juni tussen 15.00 en 

20.00 uur uitgenodigd voor een BBQ op de Zwaluwenberg te Hilversum.  

 

Uitnodigingen zijn per post naar de leden verstuurd. 
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11. In memoriam 

 

 Aart Hopman 

Helaas moet ik u mededelen dat op 28 februari j.l. Aart Hopman is overleden. 

 

In oktober afgelopen jaar hebben we zijn 100e verjaardag gevierd en het zag er 

niet naar uit dat we al zo snel daarna weer moesten afreizen naar Australië. 

 

Met vriendelijke groet, 

Enny Hopman- van Hierden 

 

 

Koninklijk Besluit Bronzen Kruis Aart Hopman 

 

Aart Hopman, geb. Amsterdam 23 okt. 1917, luitenant-ter-zee der 2e klasse 

der Koninklijke Marine Reserve. 

 

Aan hem werd bij KB van 20 oktober 1944 no. 10 door koningin Wilhelmina het 

Bronzen Kruis toegekend wegens: 

 

Als opvarende aan boord van Onze onderzeeboot "K 15", gedurende 

geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van 

moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting. 

 

 Ed el G oene eld 
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Koninklijk Besluit Bronzen Leeuw Edsel Groeneveld 

 

Edsel Groeneveld, geb. Batavia (Java) 9 mei 1924, eerste luitenant der 

infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.  

 

Aan hem werd bij KB van 25 maart 1949 no. 23 door koningin Juliana de 

Bronzen Leeuw toegekend wegens: 

 

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden 

in de strijd tegen terroristische benden in Zuid-Sumatra van 21 Juli 1947 

tot eind December daaraanvolgende onderscheiden. 

 

In het bijzonder door op: 

 

a. 17 Augustus 1947 tijdens een actie in de omgeving van Batoeradja op te 

treden als commandant van een onderafdeling van een gemotoriseerde 

verkenningscolonne, in aanraking komende met een numeriek veel sterkere, met 

allerlei soort vuur-, houw- en steekwapens bewapende fanatieke "Hizboella" 

bende, onmiddellijk, persoonlijk voorgaande, met een peloton infanterie uit te 

stijgen, daarna, onder vijandelijk vuur, ten aanval over te gaan, tengevolge 

waarvan de vijand een verlies werd toegebracht van 60 gesneuvelden, 10 zwaar 

gewonden en 117 krijgsgevangenen (w.o. hun leider), terwijl een grote 

hoeveelheid wapens en munitie werd buitgemaakt; 

 

b. 24 Augustus 1947 optredende als zelfstandig commandant van een 

verkenningsafdeling van Batoeradja naar Penjandingan, alwaar zich een goed 

bewapende terroristenbende had genesteld, deze onmiddellijk aan te vallen, 

opnieuw persoonlijk voorgaande en het gevecht leidende, waarop de bende werd 

teruggedreven, onder verlies van 29 gesneuvelden en 1 krijgsgevangene en 

voorts 1 zware mitrailleur werd buitgemaakt; 

 

c. op 24 October 1947 bij een patrouillevaart op de Organrivier, plotseling door 

vuur van de wal overvallen, onverwijld opdracht te geven tot landen en daarna 

tot de aanval over te gaan. 
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12. Activiteitenkalender 

 

Juni 

27 Ontvangst beschermheer  - Zwaluwenberg 

 IGK 

30 Veteranendag    - Den Haag 

 

Juli 

2 Uitreiking     - Apeldoorn 

dapperheidsonderscheidingen 

 

September 

1 Nationaal Indië-monument - Roermond 

 (1945-1962) 

 

November 

9 Evenement Verzet   - Soesterberg 

afdeling Decoraties  
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14. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 

 
1. Opening 

 
WELKOMSWOORD 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, en informeert de leden over 
het verloop van de ALV, gevolgd door een hamerslag wat zorgt voor de opening 
van de 48e ALV. 
 
Door de voorzitter: 
Dames en heren, 
 
Voor de 1ste keer is het mij vergund deze, alweer 48ste Algemene Leden 
Vergadering als uw voorzitter te mogen openen. Laat ik beginnen met u allen 
hartelijk welkom te heten in het Nationaal Militair Museum hier in Soesterberg. 
 
Als u om u heen kijkt ziet u op dit moment alleen kameraden, leden, 
begunstigers, echtgenoten en vriendinnen. Straks, over een klein uur worden wij 
allen vergezeld door een twaalftal genodigden waaronder onze beschermheer en 
de Directeur DP&O die beiden het woord tot ons gaan richten. Om mogelijke 
verwarring te voorkomen toon ik u allen de agenda voor deze middag. 
 
12.30  13.30 uur ontvangst;  
13.30  14.30 uur algemene vergadering; 
14.30  15.00 uur ontvangst genodigden en gastsprekers; 
 
15.00  15.15 uur introductie VDMD aan onze gasten; 
15.15  15.45 uur IGK Luitenant-generaal van Griensven 
15.45  16.15 uur Brigadegeneraal de Rijke 
 
16.15  17.00 uur Afsluiting 
17.00  18.00 uur Borrel en blauwe hap  
18.00   uur Einde reünie 
 
Het komende uur doorlopen we gezamenlijk onze ALV en ik wens u allen een 
vruchtbare en plezierige vergadering en voor straks een gezellig en interactief 
samenzijn en reünie toe. 
 
Inhoud ALV 
- Eerbetoon; 
- Ledenbestand; 
- Bericht van trouw; 
- Evenementen; 
- Notulen 2017; 
- Jaarverslag 2017; 
- Verslag penningmeester; 
- Deelname herdenkingen 2018; 
- Bestuur mededelingen; 
- Rondvraag; 
- Sluiting ALV. 
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Met deze hamerslag verklaar ik de ALV voor geopend. 
 
EERBETOON 
 
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor het eerbetoon leden die ons zijn 
ontvallen sinds de vorige algemene ledenvergadering. De secretaris leest de 
namen voor: 
 
Mag ik u uitnodigen om staande te herdenken de vijf (5) leden die ons sinds de 
vorige algemene vergadering zijn ontvallen gevolgd door een minuut stilte.  
(Op het scherm de rouwkaarten, KB s en portretfoto s)  
(De secretaris leest de namen voor) 
 
Datum ov Dhr/Mw Naam en voorletters Ondersch. L. Woonplaats 
24-04-17 Mevr.  S. Offermans-van Nus WL  Gouda 
12-06-17 Dhr.  L.C. Schreuders  BL  Weert 
11-08-17 Dhr.  W.A. van Sluiters  BK  Son 
28-10-17 Dhr.  W. Pluygers   BK  BurghHaamstede 
28-02-18 Dhr.  A. Hopman   BK  Australië  
 
Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. 
 
De Voorzitter gaat verder 
Een hartelijk welkom aan onze ereleden die aan onze uitnodiging gehoor hebben 
gegeven. 
 
1. De heer Sirach de Vos, 92 geworden in februari, onze oud voorzitter, 

drager Bronzen Kruis met zijn begeleidster mevrouw Ada Varekamp; 
2. Kapitein der Mariniers b.d. W.F.J. Elgers, 76 jaar, onze vorige secretaris en 

penningmeester, drager Bronzen Kruis en zijn lieve vrouw Annemie; 
3. Zijne excellentie Vice-admiraal b.d. Michiel van Maanen oud beschermheer 

van de vereniging; 
 
Fijn dat u vandaag in ons midden bent. 
 
Voordat we verder gaan mogen we onze gastdames van vandaag niet vergeten! 
Bij het binnenkomen hebt u al kennis met hun kunnen maken, fijn dat jullie ons 
ondersteunen. Dames van harte welkom en hartelijk dank voor uw speciale hulp 
vandaag. 
 
Voorzitter gaat verder 
Dames en heren uiteraard ook een speciaal welkom aan u, onze leden met hun 
partners die de reis hebben willen ondernemen om op deze algemene 
ledenvergadering, reünie en interactieve bijeenkomst aanwezig te zijn. Welkom 
allemaal. 
 
HET LEDENBESTAND,  
de voorzitter neemt het ledenbestand door. Met 5 ereleden, 88 gewone leden, 17 
weduwe leden, 5 abonnee leden en 7 buitengewone leden komen we op 122 
leden. Het bestuur heeft in de afgelopen weken getracht alle leden te benaderen 
per post, mail en telefoon. Vanuit dit contact hebben zevenenveertig (47) leden 
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aangegeven niet te kunnen komen naar de ALV. Redenen hiervoor waren vooral 
de hoge leeftijd en verslechterde mobiliteit. Tevens verblijven een aantal leden in 
het buitenland, waren er operationele verplichtingen en/of huiselijke prioriteiten. 
Vierendertig (34) leden heeft het bestuur niet kunnen bereiken. Op de bij het 
bestuur bekende NAW gegevens is geen contact verkregen. Er zouden 41 leden 
aanwezig zijn ware het niet dat er 5 leden door omstandigheden alsnog niet 
konden komen. Hiermee waren er zesendertig (36) stemgerechtigden op de ALV. 
Te samen met partners en/of begeleiding zijn er een zestigtal personen tijdens 
de ALV en vanaf 14.30 uur worden wij versterkt met 12 genodigden en sprekers 
exclusief begeleiding en/of adjudanten.  
 
  
2.  Mededelingen 

 
Door de secretaris 
Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering en reünie op 
maandag 16 april 2018 een bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden 
aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. De secretaris sergeant-majoor Van 
Velsen draagt het bericht voor.  
 
Majesteit, 

 
Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire 
Dapperheidsonderscheidingen in algemene vergadering en reünie bijeen op 
woensdag 25 april 2018 aanvang 12.30 uur in het Auditorium van het Nationaal 
Militair Museum te Soesterberg, betuigen Uwe Majesteit hun gevoelens van 
trouw en aanhankelijkheid. 
 
Namens het bestuur en de leden teken ik met de verzekering van onze 
bijzondere hoogachting en respect voor Uwe Majesteit, 
 
J. van Velsen 
Secretaris VDMD  
 
Afmeldingen 
De secretaris neemt samen met de voorzitter de afmeldingen door zoals eerder 
met het ledenbestand is aangehaald. Een 40tal leden hebben een bericht van 
verhindering gestuurd dan wel te kennen gegeven niet in staat te zijn om bij ons 
te komen. Het bestuur heeft met velen een telefonisch onderhoud gehad. Allen 
wensen ons een vruchtbare vergadering en gezellige reünie toe en groeten ons 
hartelijk. 
 
Onze bestuursleden Bart de Graaff, bestuurslid communicatie en Dick Vonk 
bestuurslid en de ereleden Ina Hardon en Harry Huisman hebben zich ook 
afgemeld en groeten u hartelijk; 
 
De vice-voorzitter Ben Gans zal ons later vergezellen. 
 
Van de genodigden hebben wij van de volgende personen een bericht van 
verhindering ontvangen: 
 
De Minister van Defensie, Hare Excellentie A. Bijleveldt; 
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De Staatssecretaris van Defensie, Hare Excellentie B. Visser; 
De Secretaris Generaal Defensie, Zijne Excellentie W.J.P. Geerts; 
De Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. H. Morsink; 
CDS, luitenant-admiraal R.P. Bauer; 
C-DOSCO, luitenant-generaal ir. E.C.G.J. Van Duren; 
C-MARSOF, luitenant-kolonel van Nee; 
C-CZSK, vice-admiraal Kramer; 
C-KMAR, luitenant-generaal van den Brink; 
Nationaal Comité Veteranendag de heer mr. B. Staal. 
 
  
Evenementen 
De secretaris neemt de evenementen door waar actief aan deelgenomen wordt 
door de vereniging. De vereniging neemt actief deel aan de volgende 
evenementen: 
11 april onthulling monument Piet Hoekman te Keent, SMI van Velsen; 
Commando overdracht KTOMM Bronbeek, SMI van Velsen; 
4 mei herdenking Westerbork, J. Briggeman en echtgenote op persoonlijke titel; 
4 mei kranslegging Grebbeberg, SMI van Velsen en KPL E. van der Meijde; 
4 mei dodenherdenking Ereveld Loenen, 1400, geen krans, opgave bij secretaris; 
05 mei Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, het Be-
vrijdingsdefilé, geen krans, 6 tribune plaatsen;  
30 juni Nationale Veteranendag Den Haag, vertegenwoordiging in de Ridderzaal, 
op de tribune en in het defilé, 5 plaatsen beschikbaar in de Ridderzaal; 
15 augustus herdenking, Den Haag, geen krans, nog geen uitnodiging; 
01 september Nationale Herdenking bij het Indië monument, FC Erkelens, M. 
Becks nader op te geven. 
 
Hier komen we straks nog op terug. Voor deelname wordt u verzocht contact op 
te nemen met de secretaris Jacob van Velsen. 
 
Aanvulling vanuit lid Cor Visser: Cor Visser heeft een uitnodiging ontvangen voor 
de herdenking residentie op 10 mei 2018 te Den Haag, deze afspraak is 
bevestigd. 
 
  
3.  Notulen algemene ledenvergadering 2017 

 
Aan de orde zijn de notulen van de algemene ledenvergadering 2017, 
toegezonden via Brons 88, hoofdstuk 14 blz. 27 t/m blz. 42. 
 
Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven redactioneel en inhoudelijk 
te reageren op de notulen algemene ledenvergadering 2017. 
 
De voorzitter verwijst met BRONS 88 in zijn hand naar de toegezonden NOTULEN 
ALV 2017. Gevraagd wordt of er aanvullingen en/of opmerkingen zijn op deze 
notulen. Nadat er geen aanvullingen en/of opmerkingen volgen worden de 
notulen ALV 2017 per hamerslag vastgelegd. Aansluitend bedankt de voorzitter 
Wim Elgers, steller van de notulen ALV 2017, voor zijn effort. 
 
4.  Jaarverslag 2017 
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Het jaarverslag van 2017 zal in BRONS 90 verschijnen. Het merendeel van de 
onderwerpen van het jaarverslag worden vandaag reeds besproken. 
 
2017 in bullets 
- Dragers verbonden houden; 
- Daden laten leven; 
- Strategisch netwerk opzetten; 
- Strategische communicatie uitrollen; 
- Digitalisering boekhouding e.d.; 
- Zichtbaar waar mogelijk; 
- Aanwezig waar nodig; 
- Financiële positie versterken; 
 
De BULLETS die door de voorzitter zijn aangehaald in tekst: 
 
Het afgelopen jaar hebben we als bestuur ons oor te luisteren gelegd intern en 
extern de vereniging.  
We hebben de bevestiging gekregen dat de focus van onze vereniging nog steeds 
valide is! 
 
  
De dragers (oudere en jongere) verbinden en verbonden houden.  
De dragers verbinden en verbonden houden is een taak die we, zoals we hier 
zitten allemaal delen en uitvoeren. Vergeet niet, wij zijn niet zomaar veteranen 
ook al denkt men dat te vaak. 
Wij, jullie, u, wij zijn namelijk uniek in een gemeenschappelijk verbond! Het is 
niet de plaats waar de strijd geleverd is maar de wijze waarop de strijd geleverd 
is! Een tijdloos fenomeen die derden hebben willen betitelen met het woord 
DAPPER. 
Wat die derden en overige instanties verbonden met het toekenningsproces 
dapperheidsonderscheidingen vaak onderschatten is het effect dat dit stuk 
BRONS vaak heeft op de (toekomstige) drager. 
Ik heb in de afgelopen weken veel dragers gesproken, zowel leden als niet leden! 
Jawel, er zijn ook dragers die geen lid zijn, dragers die om REDENEN zich niet 
senang voelen met de wereld rond hun stuk BRONS! 
Niet alleen het toekenningsproces geeft sommigen een wrange smaak maar ook 
de wijze waarop onze maatschappij en erger nog onze krijgsmacht met de 
dragers omgaan. 
Moeilijke materie waar wij als bestuur zeker mee aan de slag gaan! 
 
Onze tweede focus is DADEN LATEN LEVEN! 
In een goed gesprek met meerdere stakeholders van onze vereniging hebben we 
gesproken over deze focus. 
Hoe kan het dat onze maatschappij zich afvraagt waar onze helden gebleven zijn 
en onze krijgsmacht hier niet op inspeelt!?! 
Jaren onderzoek naar de daad, een uur in het zonnetje voor BRONS en 
vervolgens wordt het stil en donker. Terwijl juist dan de daad met bijbehorende 
drager ten dienste van de maatschappij en onze krijgsmacht ingezet kan en 
moet worden. 
Wat enthousiasmeert de 17-jarige van nu meer? Een verhaal over veerkracht of 
heldendom? 
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De verhalen van onze dragers militaire dapperheidsonderscheidingen bieden de 
buitenwereld een uitzonderlijke blik in onze organisatie. Het geeft de toehoorder 
een idee van het belangrijke en geregeld ook gevaarlijke werk van onze 
militairen op missie. Dit jaar zal de Vereniging extra activiteiten ondernemen om 
in samenwerking met Defensie de verhalen van haar leden aan het publiek te 
tonen. 
 
  
 
Het strategische netwerk, strategische communicatie: 
We zitten tot en met onze minister aan tafel en praten over onze focus! De 
minister neemt ons mee in toekomstige dapperheidsonderscheidingen 
aangelegenheden en heeft DCO verzocht met ons de daden te gaan vastleggen 
in beeld en schrift! 
Ook gaan we starten met de digitalisering van de vereniging om beter bereikbaar 
te zijn voor onze leden, stakeholders en belangstellenden. 
 
Digitalisering boekhouding en ledenbestand: 
Hier straks meer over. 
 
Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig & versterken financiële positie: 
Zoals altijd trachten we daar te zijn als bestuur en met de leden waar dat nodig 
is en stellen we iedereen in de gelegenheid om, waar mogelijk, de vereniging te 
vertegenwoordigen (soort van bezuinigen). Ook hier komt de secretaris straks op 
terug. In het verlengde hiervan ligt het verbeteren van onze financiële positie. 
Zoals u allen merkt ontvallen ons meer leden dan er bijkomen. Dit resulteert 
samen met een incompleet ledenbestand niet in sterke inkomsten. 
Ener ijds trachten we dragers die geen lid ijn  bij de vereniging te betrekken en 
anderzijds zijn we bezig met het op orde krijgen van de ledenadministratie. 
Tevens trachten we sponsoren aan ons te binden oals bv de OPCO s en het 
NMM. Wie weet draagt uw verhaal in de toekomst bij aan de versterking van 
onze financiële positie. 
  
5.  Activiteitenoverzicht 2017 behorende bij het jaarverslag 2017 

 
04 mei kranslegging Den Helder Dhr. J.B. Boon BK en Dhr. B. Reurling BK; 
04 mei kranslegging Grebbenberg Sergeant-majoor der Inf. J. van Velsen KV de 
Korporaal van de Technische dienst KM E. van der Meijde; 
04 mei Den Haag Englandspiel (Dit jaar voor het laatst) Dhr. R.A. Grisnigt 
BL/KV; 
04 mei Amsterdam Nationale Herdenking J.H. Woortman BK met partner; 
04 mei herdenkingsplechtigheid gevallen militairen van de Militaire Luchtvaart 
Kapitein Klu R. Boezen VK; 
04 mei Loenen Dodenherdenking op het Ereveld Loenen Dhr. G. van Heek BL; 
05 mei Wageningen Herdenking Capitulaties 1945 Met een detachement voor het 
defilé. H. Woortman BK met partner en genodigden voor een zitplaats op de 
tribune en een aantal deelnemers defilé; 
15 augustus Den Haag Dhr. Cor Visser BK; 
03 september kranslegging Roermond Dhr. J. Boon BK en Majoor F. Ch. Erkelens 
KV; 
16 november kranslegging Leudal monument van verdraagzaamheid (dit jaar 
voor het laatst) Dhr. Ir. L.W.M. Hendrikx en Mw. M.M. Klinkenberg WL. 
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Kapitein Boezen geeft aan dat hij niet naar de herdenking op 4 mei is geweest. 
Cor Visser geeft aan dat hij ook op 10 mei op de residentie te Den haag is 
geweest. Zowel de voorzitter als de secretaris verzoeken om individuele 
uitnodigingen te melden bij de secretaris. Dit om kruisbestuiving te voorkomen 
en eventuele bijdrages te leveren. Na het hebben gehoord van de 
op/aanmerkingen is het jaarverslag 2017vastgesteld door de voorzitter. 
  
6.  Verslag penningmeester 

 
De secretaris geeft samen met Robert Hillebrand (kascontrole commissie) 
verslag van het financiële jaar 2017 gezien de afwezigheid van de 
penningmeester.  
Alle aanwezigen krijgen de inhoudsopgave van het verslag penningmeester te 
zien op een groot scherm. 
 
Verslag penningmeester 2017 
 
- Exploitatierekening en balans 2017 
- Begroting 2018 
- Kascontrole commissie 
- Algemene mededelingen 
- Nieuwe AVG en GDPR 
- Overige zaken vanuit de leden 
 
De secretaris leest voor: 
In 2017 werd een sluitende begroting gepresenteerd door de voormalige 
penningmeester en zijn wij dit jaar binnen de boorden van de begroting gebleven 
en het jaar met een positief saldo afgesloten van 19,34.  
 
De kascommissie bestaande uit de heer Robert Hillebrand en Jürgen Visser, 
hebben de controle over boekhouding 2017 namens u voor de algemene 
ledenvergadering gedaan. De voorzitter van de kascommissie de heer Robert 
Hillebrand zal daar zo dadelijk verslag van doen. 
 
Aan de orde is de exploitatierekening 2017 en balans:  
Alle aanwezige leden hebben de exploitatie en balans 2017 op een groot scherm 
gezien en daarbij van het bestuur uitleg gekregen.  
De balans zijn de laatste cijfers. Wie hebben er vragen of opmerkingen? 
 
Aan de orde is de (Ontwerp)Begroting 2018: 
Alle aanwezige leden hebben de ontwerp begroting 2018 op een groot scherm 
gezien en daarbij van het bestuur uitleg gekregen.  
De secretaris geeft aan dat afgaand op de gegevens die het bestuur bekend zijn 
er voor het boekjaar 2018 een ontwerp begroting in concept is opgemaakt. 
Wie hebben er vragen of opmerkingen? 
 
Gevraagd wordt hoe het staat met onze drukkosten. De voorzitter geeft aan dat 
dergelijke kosten tot op heden worden gedragen door het bestuur en sponsoren. 
Tevens geeft de voorzitter aan dat de financiële gegevens van de vereniging in 
de Alv worden besproken en niet meer worden gedrukt in BRONS daar ons 
periodiek ook bij abonnees en belangstellenden gelezen wordt. 
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Subsidie aanvragen: 
De subsidie aanvraag over 2018 is door het bestuur verzonden en hebben daar 
het volgende antwoord op gekregen. 
 
VFONDS: Wij hebben inmiddels de aanvraag subsidie voor een reünie 
aangevraagd en aan ons wordt  950,- toegekend waarvan er 100% alvast 
binnenkort wordt overgemaakt. Na afloop zal er verrekening plaatsvinden op 
basis van het daadwerkelijk deelgenomen aantal leden (lid vereniging en 
veteraan). 
 
VP: Van het Veteranen Platform hebben wij op onze aanvraag over het jaar 2018 
het volgende antwoord mogen ontvangen. Ter ondersteuning van onze 
activiteiten is een subsidie van 325,- toegekend. 
 
7. Verslag kascommissie 2017 

 
De heer Robert Hillebrand voorzitter van de kascommissie, leest het verslag 
voor, dat hij eveneens schriftelijk aan het bestuur heeft aangeboden. 
 
 
8. Decharge financieel beheer en het gevoerde administratieve beleid 

door het bestuur over het jaar 2017 

 
De voorzitter vervolgt: Mag ik de algemene vergadering vragen of zij het 
gevoerde financiële en administratieve beleid van het bestuur over het jaar 2017 
waarin opgenomen de exploitatierekening 2017, de balans van 31 december 
2017 en het ontwerpbegroting 2018 goedkeurt. 
 
Dan stel ik nu vast dat alle genoemde stukken zijn vastgesteld met dank aan de 
samensteller en het vertrouwen in het bestuur. 
 
De secretaris wil nog even het woord: 
De secretaris verzoekt alle aanwezigen om bij overschrijvingen aan de vereniging 
te vermelden waarvoor een overschrijving is. Er zijn drie overschrijvingen 
mogelijk te weten: contributie, bijdrage nationaal fonds NN en abonnement 
BRONS. Tevens wordt de wens van de penningmeester kenbaar gemaakt om met 
ingang van 01 januari 2019 te starten met automatische incasso s ten einde een 
beter en gereguleerde financiële flow te krijgen. Als laatste is kort ingegaan op 
de digitalisering van de boekhouding en beoogde ledenadministratie. Laatste 
punt van aandacht waar later in BRONS nog een uitleg voor volgt is de algemene 
verordening gegevensbescherming AVG. Als vereniging vallen wij onder artikel 3, 
dit betreft een vrijstellingsbesluit. 
 
Nadat er geen vragen vanuit de leden zijn gekomen sluit de voorzitter ook dit 
deel van de ALV af. 
  
9. Deelname Herdenkingen 2018 

 
De secretaris gaat door met de volgende zaken: 
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Zoals eerder onder evenementen aangehaald zal de Vereniging dit jaar bij de 
volgende Herdenkingen aanwezig zijn en daar op uitnodiging een krans of 
bloemstuk leggen. 
 
10. Deelname Nederlandse Veteranendag 2018 

 
Het bestuur heeft besloten ook dit jaar weer met een detachement deel te 
nemen aan het defilé Nederlandse Veteranendag in Den Haag op zaterdag 30 ju-
ni 2018. Wilt u deelnemen aan dit evenement NLVD 2018, dan willen wij u er op 
wijzen dat er een geheel nieuwe wijze van aanmelding is. Een andere wijze van 
aanmelden is niet meer mogelijk. Tot 1 mei kunt u zich nog bij het 
veteraneninstituut aanmelden. 
 
Indien uw aanmelding wordt of is gehonoreerd, dan zullen de daarbij behorende 
bescheiden (N.S.-vervoersbewijzen, maaltijdkaart, tribunekaart en/of 
opstapkaart historische voertuigen) uiterlijk twee weken voor het evenement aan 
u worden toegezonden. 
 
Mocht u echter een week voor het evenement niets hebben ontvangen, neem 
dan contact op met het Veteraneninstituut, telefoonnummer 088-3340050. Het 
secretariaat van de vereniging heeft daar geen bemoeienis meer mee. 
 
De voorzitter geeft tevens aan dat er gesproken wordt met de stichting 
Nederlandse Veteranendag om samen met het KCT het defilé te openen. Het KCT 
zal de VECTOR rijden en onze dragers kunnen daar inzitten. De secretaris gaat 
dit samen met de voorzitter bewaken. 
  
11. Verkiezing bestuursleden 

 
De voorzitter bespreekt de volgende punten met de leden en vraagt aan Hans en 
Wim of de beoogde lijn klopt. Beiden stemmen positief met de beoogde lijn. 
 
Ondersteuning en na een boekjaar overname Bestuurslid Secretaris. 
Jacob heeft te kennen gegeven dat de werkzaamheden van de secretaris zijn 
agenda te boven gaan. Marc Hammink KV heeft aangegeven onze vereniging te 
willen steunen en ziet, gezien zijn digitale kennis, een schone en dankbare taak 
om het secretarisschap van Jacob over te gaan nemen. Het komende jaar zal 
Marc een ondersteunende rol bekleden voor de vereniging. 
 
Bestuurslid (Commissaris algemeen) D.A. (Dick) Vonk, adjudant-onderofficier 
van de mariniers algemeen, Drager Bronzen Kruis, verblijft in de 
Marinierskazerne Savaneta op Aruba en heeft aangegeven dat hij door zijn 
werkzaamheden zijn functie liever in handen ziet van iemand die meer voor de 
vereniging kan betekenen. 
Als bestuur hebben we CZSK gevraagd of er een mogelijke vrijwilliger is die de 
functie van Dick zou willen overnemen. 
 
Redactie Brons 
Sergeant van het wapen der infanterie Jim Jansen heeft zijn vrijwillige 
betrokkenheid met de vereniging beëindigd door het aangaan van een nieuwe 
functie in het bedrijfsleven. 
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12. Rondvraag 

 
De voorzitter vraagt wie we mogen noteren voor de rondvraag? 
 
Vanuit de leden wordt aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over de 
ontwikkelingen die de VDMD momenteel doormaakt. Wim vraagt dan ook om een 
applaus. 
 
  
13. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de ALV af door de tijd te delen met Wim. De opzet ALV van 
Wim was om binnen het uur te blijven. Dat is ook deze ALV wederom gelukt. De 
voorzitter zegt: Mag ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw positieve bijdrage 
aan deze vergadering en voor het geschonken vertrouwen in het bestuur. Het 
bestuur wenst u allen een voortreffelijke dag toe die in een vriendschappelijke 
sfeer mag verlopen. Onze gasten van vandaag u allen heel hartelijk bedankt voor 
uw aanwezigheid. Dan sluit ik nu de vergadering met een hamerslag! Als laatste 
wordt de beoogde agenda getoond. 
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15. Verslag kascommissie over het boekjaar 2017 
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16. Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) & GDPR (General 

Data Protection Regulation). 

 
1.Wat is dit nu. 

 
De Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) is een Europese verordening die gaat over de 'bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 
Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Deze 
nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties 
die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, 
onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het 
Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De verordening 
vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de 
huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van 
organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG 
in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd.  
 
2. Wat betekent dit voor onze vereniging. 

 
Verenigingen zijn vrijgesteld (artikel 3 Vrijstellingsbesluit) van verwerkingen over 
hun leden of begunstigers. Verenigingen hoeven de verwerking van 
persoonsgegevens van hun leden of begunstigers niet te melden als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan. 
 
 
3. Toegestane doeleinden van verwerking. 

 
De verwerking van persoonsgegevens mag alleen gebeuren voor: 
 
 Activiteiten, die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn; 
 Andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten, als die door 

de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd; 
 Het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers; 
 Het bekend maken van informatie over leden of begunstigers en 

activiteiten van de vereniging na instemming van de algemene 
ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website; 

 Foto s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de 
vereniging; 

 Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften; 
 Andere activiteiten van intern beheer; 
 Het behandelen van geschillen; 
 Het doen van accountantscontrole (kascontrole); 

 
4. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens. 

 
Allen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt: 
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 Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, 
postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede het 
bankrekeningnummer van het lid of de begunstiger; 

 Een administratienummer, indien dat geen andere informatie bevat dan bij 
het vorige punt bedoelde gegevens; 

 Gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap of de begunstiging 
(bijvoorbeeld de datum van aanvang van het lidmaatschap en het soort 
lidmaatschap), de functie binnen de vereniging (bijvoorbeeld de functie 
binnen het bestuur) en de deelname aan de activiteiten van de vereniging 
(bijvoorbeeld de beschikbaarheid voor activiteiten); 

 Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en 
giften. 

 
 
5. Toegestane (categorieën) ontvangers van gegevens. 

 
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan: 
 
 De leden of begunstigers; 
 Degenen, inclusief derden, die belast zijn met werkzaamheden, of 

leidinggeven, of noodzakelijk zijn betrokken bij werkzaamheden zoals 
vernoemd onder punt 3. 

 Anderen, indien: het lid of de begunstiger zijn ondubbelzinnige 
toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de 
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke 
plicht door de vereniging, of de gegevensverwerking noodzakelijk is 
vanwege een vitaal belang van het lid of begunstiger (bijvoorbeeld 
ringende medische noodzaak), of de gegevens verder worden verwerkt 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde 
hierbij is dat de vereniging ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor 
deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt. 

 Anderen, indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede 
vervulling van een publiekrechtelijke taak door de vereniging (indien deze 
als bestuursorgaan kan worden aangemerkt) of door het bestuursorgaan 
waaraan de gegevens worden verstrekt, of de gegevensverwerking 
noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van 
de vereniging (bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering) of van een derde 
aan wie de gegevens worden verstrekt. Verwerking is in dit geval echter 
niet toegestaan als de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van 
het lid of de begunstiger prevaleren boven het gerechtvaardigd belang van 
de vereniging. In deze twee laatste gevallen mogen de gegevens alleen 
worden verstrekt: voor zover het gaat om de bij het 3de punt hierboven 
onder de punt 4 bedoelde gegevens, en nadat het voornemen om de 
gegevens te verstrekken is medegedeeld aan het lid of begunstiger of 
diens wettelijke vertegenwoordiger en deze gedurende een redelijke 
termijn de gelegenheid heeft gehad om zijn recht op verzet (als bedoeld in 
artikel 40 of 41 Wbp) uit te oefenen. 

 
 
6. Specifieke regels voor websites 

 



Brons 90 

43 

 

Gegevens op de website van de vereniging (website volgt in de toekomst) 
worden slechts verstrekt aan:  
 
 Leden of begunstigers, degenen, waaronder begrepen derden, die belast 

zijn met of leiding geven aan bedoelde activiteiten of die daarbij 
noodzakelijkerwijs zijn betrokken, voor zover zij daartoe door het bestuur 
zijn geautoriseerd. 

 Het bestuur draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de 
website, alsmede afdoende bescherming van persoonsgegevens voor 
verdere verwerking door zoekmachines. 

 De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer 
betrokkenen of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt. 

 
7. Toegestane bewaartermijn. 

 
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het 
lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet 
langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens 
is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen 
aan de wettelijke bewaarplicht. 
 
 
Ter afsluiting mocht uit naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of 
meer hierover willen weten kunt u informatie vinden bij de volgende website: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of stuurt u een mail met uw vraag 
naar penningmeester@verenigingdmd.nl 
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