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De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

De vereniging is op 5 mei 1970 opgericht, toen onder de naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en 

Bronzen Kruis, als een gezelschap van personen met één gemeenschappelijke kenmerk: een militaire 

dapperheidsonderscheiding. Leden zijn drager, zijn weduwe van een drager of hebben zich 

buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn geheel een diverse groep personen 

van verschillende generaties met uiteenlopende bijzondere verdiensten ten behoeve van het 

Koninkrijk der Nederlanden.  

Beschermheer 
 

Sinds de oprichting is de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht de beschermheer van de vereniging. 

Deze traditie is begonnen door Prins Bernhard en wordt voortgezet door de huidige IGK, luitenant-

generaal der mariniers Frank van Sprang.  

Ereleden 
 

Vice-admiraal b.d. Ir. M.A. van Maanen   

Kapitein der mariniers b.d. W.F.J. Elgers BK   

Dhr. H.J. Huisman  

Mevr. W.M. Hardon  
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1. Van	de	voorzitter:	De	betekenis	van	vrijheid	
 

 

Vianen, 14 april 2020 

Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS, 

 

Vrijheid zal vanaf het jaar 2020 een andere betekenis hebben voor iedereen op onze aarde. Opeens 

ervaren we allemaal hoe het is om beperkt te zijn in het hebben van vrijheden, om samen te komen, 

om elkaar aan te raken, om elkaar te bezoeken, om close te zijn, om te vieren en te gedenken. Opeens 

ervaren we allemaal wat het is om geen vrijheid te hebben, juist die vrijheid die we elk jaar weer met 

z’n allen vieren in Nederland. De vrijheid die we vieren nadat we allemaal, op onze eigen wijze, hen 

gedenken die zorgden en zorgen voor de vrijheid die we al vijfenzeventig jaar kennen. Vanaf dit jaar 

zal vrijheid voor iedereen een andere betekenis hebben.  

 

Ik kijk terug op een geslaagde vijftigste Algemene Ledenvergadering. U was allen in groten getale 

aanwezig en getuige van de vele positieve ontwikkelingen binnen onze Vereniging. Vol energie 

presenteerde het bestuur onze jaaragenda, de vorderingen van onze website en spraken we over het 

boek “Daden laten Leven”. Aansluitend waren we te gast bij onze Minister die ons warm heeft 

toegesproken. Gezamenlijk hebben we vooruitgekeken naar onze vijftigste verjaardag, een moment 

waar we al meer dan een jaar mee bezig zijn. Niemand had voorzien dat wij in onze vrijheden zouden 

worden beperkt. 

 

Nu kan ik u vertellen wat allemaal niet doorgaat maar dat heeft geen meerwaarde. Daarentegen vertel 

ik u graag wat we als Vereniging nog wel doen dit jaar. Dit jaar feliciteert het bestuur u allen met onze 

vijftigste verjaardag en doet u allen de lancering van de website www.verenigingdmd.nl cadeau. Ook 

gaan we door met de interviews voor “Daden laten Leven” als exponent van de website en als basis 

van het boek. U kunt bijdragen en daarvoor kunt u zich nog steeds aanmelden via 

bestuur@verenigingdmd.nl. Verder, samen met onze beschermheer, kijken we naar een rol van onze 

Vereniging bij een alternatieve invulling van de Nederlandse Veteranendag. Wellicht kunnen we niet 

aanwezig zijn om te herdenken en te vieren maar kunnen we wel zichtbaar zijn. Niet voor niets, is een 
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van onze credo’s “Aanwezig waar nodig en Zichtbaar waar mogelijk”. Als laatste plannen we nu als 

Vereniging op het einde van dit jaar een Diner de Corps. 

 

Ik vertrouw erop dat u allen begrip heeft voor gemaakte keuzes, het volgen van de richtlijnen van de 

overheid en dat onze jaaragenda voor nu leeg is. Ik vraag u om wijsheid en verzoek u om de grote 

massa te vermijden. Laat ons ook nu een voorbeeld zijn voor iedereen om ons heen! Indien de 

maatregelen veranderen en er op een verantwoorde manier ruimte komt voor een samenzijn nemen 

wij contact met u op. 

 

Het gaat u allen goed, houd stand, 

Frans Christiaan Erkelens 

Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 
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3. In	memoriam	Jaap	Hinderink	
 

Op 20 februari bereikte ons het droevige nieuws dat ons lid Jaap Hinderink, drager van de Bronzen 

Leeuw en het Kruis van Verdienste, is overleden. 

Jaap Hinderink vluchtte op 17-jarige leeftijd uit bezet Nederland naar Engeland. Daar ging hij geheim 

werk doen. Met een parachute werd Hinderink in 1944 boven de Veluwe bij Voorthuizen gedropt, 

waarna hij verzetsactiviteiten op in Twente moest coördineren. Hij moest onder meer de weg voor de 

operatie Market Garden vrijmaken. 

Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen we hier de teksten van de Koninklijke Besluiten 

waarmee de heer Hinderink onderscheiden is. 

K.B. no. 2 van 26 juli 1943 (Kruis van Verdienste) 

Jacob Roelof ('Jaap') Hinderink, geb. Assen 8 nov. 1923, dienstplichtig sergeant. 

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet 

Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 

K.B. no. 50 van 29 maart 1946 (Bronzen Leeuw) 

Jacob Roelof ('Jaap') Hinderink, geb. Assen 8 nov. 1923, tijdelijk benoemd reserve-tweede 

luitenant voor algemeenen dienst. 

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied, zich 

onderscheiden door bijzonder moedige en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk 
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gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds 

met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak. 

In het Algemeen Dagblad vertelde de broer van heer Hinderink hoe hij moeite moest doen om zijn 

broer zo ver te krijgen dat hij zijn herinneringen aan die tijd wilde delen: ‘Ik zei hem: Als je er niet meer 

bent wil ik het verhaal nog aan je kinderen kunnen vertellen. Ik heb de kleine hoeveelheid informatie 

die ik van hem kreeg samengevoegd met informatie die ik zelf gezocht heb. Ik heb hiervan een kopie 

aan zijn kinderen en zijn partner gegeven, want die wisten heel veel niet.” 
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4. In	memoriam	Sirach	Anthonie	de	Vos	
 

Op 20 maart is sergeant De Vos, drager van het Bronzen Kruis, oud-voorzitter en erelid van de 

Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, overleden.  

 

 

Om zijn daden nog eens te laten leven, plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij de 

heer De Vos is onderscheiden. 

K.B. no. 34 van 22 december 1951 

Sirach Anthonie de Vos, geb. ´s-Gravenhage 25 febr. 1926, dienstplichtig sergeant van het 

wapen der infanterie. 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de tweede 

politionele actie in Indonesië als patrouillecommandant, waarbij hij verscheidene malen in 

gevecht met veel sterkere benden geraakte. 

In het bijzonder heeft hij op 28 december 1948 als commandant van een stoottroep, deel 

uitmakende van een patrouille ter opsporing van een groep van 8 militairen, waaronder enige 

officieren, die in de omgeving van PANDEGLANG (BANTAM) in een hinderlaag was gereden, 

na een daartoe ontvangen opdracht, onmiddellijk de stormaanval ingezet toen hij tijdens deze 

patrouille op een veel sterkere terroristenbende stootte. 



Brons 95 

8 

 

Hij is hierbij, zijn troep voorgaande, ondanks zijn eigen verwonding door een klewanghouw in 

zijn been, op onverschrokken wijze zijn patrouille blijven leiden, met het gevolg dat de bende 

met achterlating van een groot aantal gesneuvelden, waaronder de leider, spoedig kon 

worden verdreven. 

Na herstel van zijn verwonding heeft hij wederom enige patrouilles geleid en de vijand 

aanzienlijke verliezen toegebracht, waarbij hij nogmaals werd gewond. 

 

Wij zijn onze oud-voorzitter zeer dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor de VDMD. Daarom 

zijn we ontzettend blij dat zijn familie bij onze vereniging betrokken blijft. 
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5. In	memoriam	Eddy	Jonker	
 

Op 17 maart is Engelandvaarder Eddy Jonker op 99-jarige leeftijd overleden. Voor zijn inzet voor 

bezet Nederland was hij onderscheiden met het Bronzen Kruis.  

De destijds 23-jarige Jonker vertrok in juli 1943 naar Engeland om zich als piloot in te zetten bij de 

Royal Air Force. Na een gevaarlijke 5 dagen durende reis over de Noordzee kwam hij in het Verenigd 

Koninkrijk aan. Van de vele Nederlanders die dat ook probeerden slaagden er slechts weinigen in. 

Opofferingsbereidheid  

De oorlogsjaren waren weliswaar zwaar voor Jonker, 

maar kende voor hem ook positieve kanten. Zo vertelde 

hij enkele jaren geleden nog dat hij door de opgedane 

ervaringen had geleerd te observeren en scherp te zien. 

Dat hij goed heeft leren luisteren naar ervaringen van 

anderen en analyserend kon nadenken. Ook de 

behoorlijke hoeveelheid zelfkritiek en durf om te 

handelen kwamen hem volgens zijn eigen zeggen in zijn 

latere leven goed te pas. “Het klinkt vreemd, zelfs lichtelijk 

afstotend, maar oorlogsomstandigheden dragen ook 

positieve elementen in zich”, zei hij destijds. “Zij creëren 

de mogelijkheid tot een heel duidelijk afgebakend 

gemeenschappelijk doel, tot grote saamhorigheid, 

vriendschap en opofferingsbereidheid.” 

Daar gaat het uiteindelijk om 

Teleurstellingen kende Jonker ook, zoals over de opstelling van velen gedurende de oorlog. “En in nog 

grotere mate over wat er allemaal na de oorlog is gebeurd en nog steeds gebeurt." zei Jonker een 

tijdje terug. "Ik ben ook niet optimistisch over de huidige koers van onze samenleving, temeer niet 

omdat ik er absoluut niet in geloof dat de samenleving iets heeft geleerd van de oorlog.” 

 

Jonker laat een boodschap na. “Je geweten en je eigen verantwoordelijkheid zijn van groot belang 

voor je persoonlijke ontwikkeling en heeft alles te maken met de vraag naar de zin van het leven. En 
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als je alle franje en waan van de dag buiten beschouwing laat, gaat het daar uiteindelijk toch om”, zei 

hij destijds. 

De oorlogsheld zei toen te hopen dat de jongere generatie zal leren van de fouten van hun 

voorgangers, maar betwijfelt dat. “Dat klinkt behoorlijk pessimistisch, maar volgens mij ben ik een 

realist en zolang wij bij de aansturing van onze samenleving blijven uitgaan en ons baseren op een 

foutief mensbeeld en iedere generatie weer opnieuw het wiel wil uitvinden en onvoldoende leert van 

het verleden, zullen wij blijven aanmodderen. Helaas moet ik eindigen met de verzuchting dat mijn 

generatie wel de oorlog won, maar de vrede verloor.”  

Wat Jonker betreft verdient de naoorlogse slogan 'nooit meer oorlog' dan ook een dikke onvoldoende. 

 

 

 

 

 

 

 

De twijfel die de oud Engelandvaarder geruime tijd bezighield betrof het begrip vrijheid. “Vrijheid, hoe 

belangrijk die ook is, is ook één van de belangrijkste oorzaken van de vele problemen in onze huidige 

samenleving. Is de steeds groter geworden individuele vrijheid, in tegenstelling tot het begrip waar 

vrijheid voor staat, voor velen niet juist een bron van grote onzekerheid en daardoor onvrijheid 

geworden? En de vraag die gesteld mag worden is of die grote vrijheid ons al dan niet werkelijk bevalt 

en of men wel bereid is de prijs daarvoor te betalen.” 

Tekst: defensie.nl 
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6. In	Memoriam	Annetje	van	Zanen	-	van	Nes	
 

Op 19 maart 2020 is mevrouw Annetje ‘Annie’ van Zanen - van Nes, overleden. Zij was de weduwe van 

Wim van Zanen drager Bronzen Kruis en is na zijn overlijden in 1993, als weduwelid bij de VDMD 

betrokken gebleven.  

 

Hieronder de tekst van het Koninklijk Besluit no. 5 van 21 juni 1949 waarmee Willem van Zanen 

destijds is onderscheiden. 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 

Mei 1940, ingedeeld bij een mitrailleurcompagnie behorende tot de bezetting van het vliegveld 

Ypenburg, tijdens de overrompeling en de gedeeltelijke verovering daarvan door de vijand, terwijl 

achtereenvolgens verschillende eigen gevechtsopstellingen waren veroverd en ook in het door hem 

bezette gedeelte zich verscheidene militairen aan de strijd onttrokken, desondanks stoutmoedig 

stand te blijven houden. Voorts door daarna, ondanks herhaalde vijandelijke pogingen tot 

verovering ook van dit gedeelte van het vliegveld en het ontvangen van eigen artillerievuur, 

eigen infanterievuur en het tot in de onmiddellijke nabijheid inslaan van bommen van Britse 

bommenwerpers, onder bevel van een officier en een onderofficier tot in de namiddag van 11 Mei 

daaraanvolgende vrijwel onafgebroken stand te blijven houden bij een tweetal zware mitrailleurs, 

welke in hun schootsvakken het vliegveld bleven beheersen. 
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7. Dapperheidsonderscheiding	Rokus	Visser	uitgereikt	
 

Op 22 februari 2020 zijn in Djakarta (Indonesië) 

door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 

(IGK) namens de Minister van Defensie twee 

onderscheidingen uitgereikt aan de zoon van 

Rokus Visser: het Bronzen Kruis en het 

Oorlogsherinneringskruis. 

Rodes Barendrecht (Rokus) Visser (13/05/1914 

- 01/04/1977) meldde zich in 1942 vanuit de 

Prinses Irene Brigade als vrijwilliger bij No. 2 Dutch Troop van 10 Interallied Commando. Na met succes 

de commando-opleiding te hebben voltooid, heeft hij deel uitmakend van No. 2 Dutch Troop aan 

diverse operaties deelgenomen zoals o.a.: ingedeeld bij 101 Airborne Division aan "Market Garden" 

(luchtlandingen bij Eindhoven/Arnhem) en ingedeeld bij 47 (RM) Commando aan "Infatuate" 

(amfibische landingen op Walcheren). Voor zijn moedige optreden tijdens deze operaties is hem de 

dapperheidonderscheiding het Bronzen Kruis toegekend. 

Na WO II is Visser geplaatst bij resp. de School Opleiding Parachutisten en het Regiment Speciale 

Troepen in Nederlands-Indië. 

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 bleef hij in Indonesië achter. Door het Indonesische leger 

werd hij in 1952 gevraagd om de Indonesische commandotroepen, het latere KOPASSUS, op te 

richten, waarvan hij tot 1956 de commandant was. 

De onderscheidingen lagen in 1951 al klaar maar zijn nooit uitgereikt omdat Rokus Visser in Indonesië 

woonde. Met de uitreiking van deze onderscheidingen aan zijn zoon is dit nu rechtgezet. 

Tekst: Harry Huisman 
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8. De	VDMD	in	tijden	van	corona	
 

Breda, 8 april 2020 

 

De wereld is op dit moment in de ban van COVID-19. In sommige delen van Azië zien we, op het 

moment van schrijven, dat men de pandemie weer langzaamaan onder controle krijgt terwijl men in 

Europa en de Verenigde Staten binnen enkele weken de piek in het aantal COVID-19 patiënten 

verwacht.  

In diverse derdewereldlanden moet het ergste nog komen en daar verwacht men, door de gebrekkige 

medische infrastructuur, dat zich binnen een aantal maanden een stille humanitaire ramp van 

ongekende omvang zal voltrekken. 

In Nederland is deze crisis door de minister-president ondertussen getypeerd als de ergste crisis die 

de Nederlandse samenleving sinds de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt. De afgekondigde 

maatregelen hebben bijgedragen aan een bijna surrealistische maatschappij die men een half jaar 

geleden niet voor mogelijk had gehouden. Elke Nederlander kent ondertussen wel iemand in zijn 

directe omgeving die in meer of mindere mate is getroffen door dit vreselijke virus.  

Niet alleen de verschrikkelijke gevolgen voor diegenen die dierbaren verliezen maar ook de 

economische gevolgen van deze crisis zullen Nederland nog lang achtervolgen. Ook binnen onze 

vereniging hebben we ondertussen al rechtstreeks te maken gehad met persoonlijk verlies ten gevolge 

van COVID-19. 

Als gevolg van de maatregelen die door de Nederlandse overheid zijn afgekondigd zijn er ook al diverse 

evenementen en herdenkingen afgelast en/of aangepast om de volksgezondheid niet verder in gevaar 

te brengen. Ook het bestuur van onze vereniging heeft daarom besloten om onze agenda voor 2020 

drastisch aan te passen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit zo snel mogelijk met u 

delen.  

Tot die tijd zorg goed voor uzelf en uw naasten en houd u aan de voorgeschreven maatregelen. 

 

Joep Grispen 

Vicevoorzitter VDMD  

‘Stay Home and Stay Safe’ 



Brons 95 

14 

 

9. Even	kennismaken:	René	Neef	
 

Hallo, 

Mijn naam is René Neef (geboorte naam Berend) en woon samen 

met Iris in het mooie Steenwijk in de provincie Overijssel. Samen 

hebben we 2 dochters Sigrid en Amber waarvan Amber nog thuis 

woont. Verder hebben we 2 honden.  

In mijn vrije tijd zit ik graag aan de waterkant te vissen, dit doe ik in het 

voorjaar op witvis en in de winterperiode op snoek. De rest van mijn 

vrije tijd lopen Iris en ik graag met onze honden door de bossen, 

genietend van de natuur.  

In Jan 1993 ben ik als dienstplichtig militair opgekomen en voor het eerst uitgezonden naar Bosnië. 

Aansluitend ben ik in 1994 door gegaan als SLD BBT bij de luchtmobiele brigade bij het 13de Bataljon 

Regiment Stoottroepen Prins Bernard te Assen. In het jaar 2000 vond ik, dat ik toch wel een hele 

mooie baan had en besloot ik na overleg met Iris naar de KMS te gaan.   

Na mijn opleiding tot sergeant der infanterie heb ik verschillende functies vervuld bij de twee 

Noordelijke Bataljons, Regiment infanterie Johan Willem Friso te Havelte en Regiment Stoottroepen 

Prins Bernard met een uitstap als instructeur Vorming Training en Onderhoud Onderofficier op de 

manoeuvreschool te Amersfoort. Op dit moment vervul ik bij het 44ste Bataljon JWF, de functie van 

SM Klein Kaliber Wapens bij de sectie 3.  

In mijn tot nu toe 27-jarige militaire carrière ben ik 7 keer uitgezonden. 3 x Bosnië, 2 x Irak, 1x 

Afghanistan en 1x Litouwen. Tijdens mijn uitzending in Afghanistan, had ik de eer dat mijn Cc mij, 

samen met Alex Spanhak heeft voorgedragen voor een dapperheidsmedaille en op 27 oktober 2009 

werd mij het Kruis van Verdienste uitgereikt te Breda.  

Na een oproep in Brons 93 en een voorlichting van het bestuur heb ik besloten om mij aan te melden 

als bestuurslid algemeen, om daar waar nodig het bestuur en de vereniging de komende jaren te 

ondersteunen in de komende interessante projecten. 

Groet, 

René 
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10. De	VDMD	verjaart!	
 

 

Kameraden, leden en vrienden van de Vereniging, 

Op vijf mei 1970 is in het Kurhaus te ’s-Gravenhage de basis voor onze 

vereniging gelegd. Nu 50 jaar later kijken we met gepaste trots terug maar ook 

vooruit. 

We zijn jarig in een tijd waarin vieren en herdenken letterlijk en figuurlijk op 

afstand moet plaatsvinden. Wij weten als geen ander hoe het is om gescheiden 

van geliefden, familie, vrienden en kameraden te moeten vieren, herdenken 

en te leven. 

Ook nu passen wij ons aan en tonen we onze weerbaarheid. De Vereniging is 

jarig en dat vieren we, en wel met een cadeau dat past in het hier en nu: een 

fonkelnieuwe website! U vindt hierover meer informatie, verderop in deze 

Brons. 

Hartelijk gefeliciteerd met onze vijftigste verjaardag en geniet van   

www.verenigingdmd.nl 

Namens uw bestuur,  

 

 

Frans Christiaan Erkelens 

Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 
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11. Speech	minister	Bijleveld	aan	de	VDMD	
 

Toespraak Minister van Defensie, mevrouw Ank 

Bijleveld-Schouten, ter gelegenheid van de opening 

van de brunch van de Vereniging Dragers Militaire 

Dapperheidsonderscheidingen, op 19 februari 2020 

in de Van Ghentkazerne, Rotterdam 

Beste collega’s, dames en heren, 

Wat mooi om te zien dat u hier als vereniging ‘zo sterk mogelijk’ bent aangetreden. En Frans, dank dat 

ik nu van de gelegenheid gebruik mag maken om deze brunch te openen. Ik ben heel blij dat u hier 

vandaag bent.  

U bent hier, omdat u drager bent van een koninklijke dapperheidsonderscheiding. Ieder met uw eigen, 

unieke persoonlijkheid. Ieder met uw eigen, unieke verhaal. En die verhalen worden vaak maar een 

enkele keer verteld… 

…Namelijk op het moment dat u uw onderscheiding uitgereikt krijgt. En zelfs dan moeten we ons soms 

nog inhouden, omdat het vertrouwelijk is.  Daarna blijft het, voor de meesten van u althans, angstvallig 

stil.  

Een verhaal dat niet verder gedeeld wordt, raakt snel in de vergetelheid. Ik kan me voorstellen dat dat 

voor u soms wel eens fijn is. Of goed uitkomt. Dat je kunt zijn wie je bent, zonder dat je steeds 

aangesproken wordt om wat je hebt betekend voor je collega’s, de operatie en ons land.  

Maar, en dat meen ik echt: ik vind het ook oprecht jammer. Omdat je juist bent wie je bent door wat 

je gedaan hebt. Zonder u was het toen in onder andere Zuid-Sudan, Bosnië, Afghanistan of Mali heel 

anders afgelopen. 

Het is daarom dat ik volledig achter het credo van uw vereniging sta. Daden laten leven.  

Het hele jaar staan we stil bij 75 jaar vrijheid. We delen met elkaar de verhalen van de gewone 

Nederlanders ten tijde van de oorlog, maar ook die van onze bevrijders. Zij die opstonden voor ons. 

Zij die hun eigen leven in de waagschaal hebben gesteld om dat van ons te beschermen.  

Een groot aantal van hen is uw naaste wapenbroeder … een mededrager van een 

dapperheidsonderscheiding. Want ook u werd ingezet voor de vrede en veiligheid van anderen. En 
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ook u deed meer dan iedereen van u op dat moment mocht verwachten. Ook u presteerde ver boven 

het niveau dat u ooit heeft laten zien.  

Ik sprak hierover tijdens de uitreiking van het Kruis van Verdienste en de Bronzen Kruizen van Thomas, 

Arjen, Harm en Jeroen in juli vorig jaar. Er zit een stukje moed in ons allemaal. Een stukje, dat op de 

meest cruciale momenten in je leven naar boven komt. Een soort oer-mechanisme dat je drijft tot 

acties die groter zijn dan jezelf.  

En hoe klein die actie in eerste instantie ook lijkt ... Het effect is groots. En maakt je groter dan jezelf.  

Uw moed uitte u in daden. U maakte in split-second levensbepalende keuzes. Onder de meest extreme 

omstandigheden, die u misschien wel nooit meer in uw leven zult meemaken. En u kreeg hiervoor een 

zeer hoge erkenning van de Koning. 

Maar helaas hebben velen in Nederland – en zelfs uw eigen collega’s – geen idee wat die erkenning 

nou eigenlijk inhoudt. U heeft hier ongetwijfeld ook net tijdens uw ALV over gesproken. Het is hard 

nodig om iets aan die onbekendheid te doen. 

Dat is ook wat uw vereniging zich ten doel heeft gesteld. Om uw daden zichtbaar te maken voor 

diegenen, die het niet weten. Om uw daden een gezicht te geven voor iedereen. Kortom, om uw daden 

te laten leven. Het is daarom dat ik uw vereniging, uw doelen en initiatieven een heel warm hart 

toedraag. Dat wat u deed, is het waard om te blijven vertellen.  

Net als de verhalen van uw voorgangers in de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar of nog langer geleden. 

Opdat wij niet vergeten. Het zijn uw daden waar onze krijgsmacht op bouwt. Uw inzet legt het 

belangrijke en vaak ook gevaarlijke werk van onze militairen bloot. En laat mensen met andere ogen 

kijken naar waar onze krijgsmacht voor staat en hoe wij de vrijheid beschermen.  

Daarin is een rol voor u weggelegd. En dat hoeft u 

niet alleen te doen. U kunt rekenen op elkaar, op 

steun van uw mededragers in de vereniging. 

Uw vereniging die dit jaar maar liefst 50 jaar bestaat. 

Een mooi jubileum voor u, brothers in arms. Van 

harte gefeliciteerd!  

Dames en heren… Onderschat nooit het effect van uw verhaal. Het houdt uw daden levend. Het maakt 

indruk op de levens van mensen, zowel binnen de krijgsmacht als daarbuiten. U inspireert ze en geeft 
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hen kracht. Ik ben enorm trots op u en wat u met uw moed heeft bereikt. Dat mag u dus echt wel 

laten zien!  

Bijvoorbeeld in het boek dat uw vereniging wil gaan uitgeven. Een geweldig idee. Ik hoop dat u dit 

initiatief net zo omarmd als ik en dit ook van harte wilt steunen.  

En tenslotte hoop ik dat u, met elkaar, een mooi gevolg kunt geven aan de andere plannen van uw 

vereniging. Nu en in de toekomst. Ik sta open om tijdens deze brunch met u daarover in gesprek te 

gaan. Laten we nu onze plek innemen en samen genieten van een smakelijke maaltijd!  

Dank u wel.  

---…--- 

12. Foto’s	van	de	brunch	na	de	ALV	
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13. Van	uw	nuldelijnsondersteuner	
 

Geachte leden, met wellicht het dieptepunt van de coronacrisis nog niet in zicht kan ik mij voorstellen 

dat u mogelijk aangewezen bent op ondersteuning in welke vorm dan ook. De afgelopen periode zijn 

er op landelijk niveau verschillende nuldelijnsondersteuners benaderd met de vraag of en wat zij 

eventueel in de zorg zouden kunnen betekenen ten tijde van deze crisis. Het antwoord hierop is 

dat nuldelijnsondersteuners geen verzorgende zijn maar ondersteuners. Indien uw zorg nodig heeft 

kunt u zich wenden tot uw huisarts, de GGD, de gemeente, het ziekenhuis, het Rode Kruis, enzovoort.  

 

Wat kunnen wij als nuldelijnsondersteuners eventueel wel voor u doen. Naast het gewone 

nuldelijnsondersteuners werk wil ik u attenderen op het veteraneninstituut die hier ter aanvulling een 

goed initiatief heeft genomen.  

 

Coronahulp veteranen  

Ben u veteraan en kunt u in deze tijd hulp gebruiken? Of wilt u (mede) veteranen graag de helpende 

hand bieden? Stuur een e-mail (naam, adres, contactgegevens en uw hulpvraag- of aanbod) 

naar activiteiten@veteraneninstituut.nl  o.v.v. 'Corona hulp' en uw bericht wordt gedeeld op de 

Corona- Hulp-Veteranen-pagina van het Veteraneninstituut  

www.veteraneninstituut.nl/corona-hulp-veteranen  

De corona-maatregelen hebben op iedereen invloed. Het is belangrijk dat wij elkaar blijven helpen 

waar we kunnen. Samen staan we sterker dan alleen.  Tip: voor lokale en regionale hulp 

initiatieven kunt u ook kijken op: 

www.gewoonmensen.nl  of www.rodekruis.nl 

Voor nuldelijnsondersteuning binnen onze vereniging kunt u terecht bij;

Maurice Becks.  

Email: penningmeester@verenigingdmd.nl  

Mobiel: 06-45730596  

Jacob van Velzen  

Mobiel: 06-11924586 

 

Let op elkaar, maar ook op uzelf.  
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14. Contributie	2020	en	achterstallige	betalingen	2019	
 

Vergeet u niet de betaling van de contributie over het verenigingsjaar 2020 te voldoen voor het eind 

van deze maand. U kunt dit doen op twee manieren; 

- Door het verschuldigde bedrag over te maken naar onze zakelijke rekening (IBAN) NL92 INGB 

0001 6678 31, ten name van Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 

onder vermelding van Contributie 2020.  

- Of u wacht met het overmaken van de contributie totdat u een betaalverzoek middels een 

‘TIKKIE’ ontvangt in onze WhatsApp groep.  

Let op: leden van het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), actieve en post-actieve 

veteranen, behoeven geen contributie te betalen daar deze door CLSK wordt voldaan. 

De jaarcontributie voor gewone leden is minimaal €22,00 en voor buitengewone leden 

(=weduweleden) €15. Dit is de minimale contributie. Ter bestrijding van de kosten wordt een hogere 

bijdrage zeer op prijs gesteld. 

De vereniging heeft een fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt 

gevraagd. Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen (indien bij het 

bestuur bekend). In de kolom mededelingen van uw overschrijving kunt aangeven hoeveel geld u wilt 

bestemmen voor dit fonds. 

Van alle gewone leden hebben maar 47 leden hun contributie betaald voor het jaar 2019. Zo goed als 

de helft heeft dus nog niet betaald. Controleer uw administratie a.u.b. en behoort u tot die leden die 

nog niet betaald hebben, dan zo snel mogelijk alsnog uw contributie voor 2019 te voldoen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot uw penningmeester Maurice Becks richten: 

penningmeester@verenigingdmd.nl 
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15. Administratieve	wijzigingen	
 

Postadres 

In deze en voorgaande Bronzen is al meer geschreven over de steun van onze beschermheer, de 

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, aan de VDMD. Die steun heeft een nieuw hoofdstuk gekregen 

nu de VDMD de Zwaluwenberg mag gebruiken als postadres. Bovendien worden we nu ook officieel 

ondersteund door het secretariaat van de IGK. Zoals velen van u wel weten kregen we deze steun al 

jaren informeel. Zo zou onder meer de Brons en de uitnodigingen voor onze evenementen niet 

verzonden kunnen worden zonder hulp van de IGK en de onvolprezen dames van het secretariaat.  

Het bestuur is blij dat deze steun nu gestructureerd wordt en we de nauwe samenwerking kunnen 

voortzetten. Daarbij willen we onze grote dank uitspreken aan Natasja en Janine die altijd klaar 

staan om de VDMD te helpen.  

Per direct is het postadres van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen: 

Landgoed De Zwaluwenberg 

Utrechtseweg 225 

1213 TR Hilversum 

Bankrekening 

Tenslotte wil penningmeester van de gelegenheid gebruik maken om een tweede administratieve 

wijziging bekend te maken. Hij kan mededelen dat de naam van onze betaalrekening is gewijzigd in: 

Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen. Het bankrekeningnummer (IBAN) is 

ongewijzigd.  
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16. Online	Communicatie	met	het	bestuur	
 

In deze tijd kunnen we niet meer om het gebruik van social media heen. Gelukkig maar als je kijkt hoe 

we als maatschappij door een virus letterlijk en figuurlijk van elkaar verwijderd worden. Social media 

geeft ons de kans om op een makkelijke manier met elkaar te communiceren. Het geeft ons 

platformen om nieuws en ontwikkelingen te delen. Het is eenvoudig en laagdrempelig in gebruik maar 

behoeft ook duidelijke afspraken voor het gebruik. 

De Vereniging heeft haar eigen domein www.verenigingdmd.nl. Hieraan zijn meerdere @mail 

adressen gekoppeld zoals een algemeen adres bestuur@verenigingdmd.nl en 

communicatie@verenigingdmd.nl. U kunt al raden wat het adres is van de secretaris, penningmeester 

en vicevoorzitter. Indien u een bericht ontvangt van een van deze mailadressen kunt u hierop 

antwoorden. Uw bericht komt dan bij de verstuurder van het initiële bericht uit. Naast de 

mailadressen is er nu ook de site www.verenigingdmd.nl. De site heeft ook een afgeschermd deel 

speciaal voor de leden. U ontvangt hier nog informatie over. Als laatste gebruiken we WhatsApp als 

groepsapplicatie.  

De werking van WhatsApp is anders dan @mail. Indien er een bericht wordt verstuurd op WhatsApp 

dan ontvangen alle “leden” van de “app-groep” het bericht. Indien u hierop reageert dan ontvangen 

alle leden van de groep uw antwoord. U begrijpt dat dit niet de bedoeling is. Als bestuur hebben we 

de “app-groep” Daden laten Leven gecreëerd om u allen op een snelle en laagdrempelige manier te 

kunnen informeren. Het is niet de bedoeling dat u in de groep reageert maar dat u de zender 

persoonlijk van uw reactie voorziet. Dit kunt u doen door een bericht te sturen per app en/of mail of 

u belt de zender gewoon even op. Laat het bestuur s.v.p. reageren op eventueel verkeerd gebruik van 

de WhatsApp groep. 

Tenslotte beheert het bestuur een pagina op het social mediaplatform Facebook. Deze pagina is 

bedoeld om de bekendheid van de vereniging naar buiten toe te vergroten en contact tussen de 

vereniging en geïnteresseerden van buiten mogelijk te maken.   

Kort en krachtig: 

De Vereniging gebruikt haar site, mail en WhatsApp om haar leden te informeren. We reageren altijd 

persoonlijk op de afzender in de mail en van de WhatsApp en we reageren niet in de groep. Voor het 

gebruik van de website volgt een uitleg.  

We texten ;-) 
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17. Daden	laten	leven:	online!	
 

De 50e verjaardag van de VDMD lijkt een mooi moment om de stap online te zetten. Immers, bij een 

vereniging met zoveel bijzondere verhalen die de moeite waard zijn is het belangrijk om deze te delen! 

Herdenken is uiterst belangrijk, en misschien wel meer nu in deze onzekere tijden. Omwille van de 

coronacrisis zal de verenigingsverjaardag op een latere datum gevierd worden, maar het streven is 

desondanks om de website voor Bevrijdingsdag live te hebben, zodat u niet langer hoeft te wachten.  

Behalve alle buitengewone verhalen zal het een platform zijn waar u als lid o.a. de 

evenementenagenda kunt terugvinden, de notulen, uw verenigingsblad Brons kunt naslaan en het 

laatste nieuws omtrent de verenging kunt volgen.  

 

 

 

 

  

 

  

Achter de schermen zijn we hard bezig het geheel vorm te geven en iedereen die dat wil een podium 

te geven om zijn of haar verhaal te delen. We, dat zijn Jos die met tomeloze inzet alle verhalen en 

locaties inzichtelijk maakt, Friso die belangeloos de communicatie behartigt en de interviews voor zijn 

rekening neemt en Laura die zich ontfermt over het tot stand komen en de vormgeving van de 

website. Samen willen we u straks graag een mooie en vooral gebruiksvriendelijke website bieden 

waar dappere daden echt tot leven komen. 

We kunnen het natuurlijk niet zonder u, uw verhaal is namelijk waar het om draait. We willen u 

daarom een hartelijk verzoek doen uw verhaal te delen. Uw verhaal verdient het om gehoord te 

worden! Wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u dat kenbaar maken aan Friso, via 

communicatie@verenigingdmd.nl. 
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18. De	website,	nader	bekeken.	
 

Websites zijn er in alle soorten en maten. Het is daarom niet meer dan 

logisch dat u zich afvraagt: ‘Wat vind ik eigenlijk op de website van de 

VDMD?’ Om u op weg te helpen bespreken we hier de verschillende 

onderdelen van www.verenigingdmd.nl  

 

1. Daden laten leven: Hier ziet u in een oogopslag waar de verschillende 

dapperheidsonderscheidingen die onze leden dragen zijn verdiend. Bovendien 

wordt u via de website geïnformeerd over belangrijke vorderingen met het boek 

‘Daden laten leven’.  

2. Geschiedenis van de vereniging. Hier kunt u meer vinden over de oprichting, 

ontwikkeling en credo’s van de VDMD.  

3. Het dossier van openbare KB’s. Bij elke onderscheiding hoort een Koninklijk Besluit. 

Op de website kunt u ze teruglezen.  

4. Informatie over de onderscheidingen: welke onderscheidingen zijn er, hoe zit het 

decoratiestelsel in elkaar? 

5. In memoriam. Soms ontkomen we er niet aan om afscheid te moeten nemen van een 

(ere)lid. Wanneer dat gebeurt zullen we dat op de website vermelden.  

6. Een woord van onze beschermheer.  

7. Nieuwsberichten: nieuwsberichten die betrekking hebben op de vereniging, dragers of 

dapperheid in het algemeen. 

8. Contactgegevens van de vereniging. De adresgegevens, bank- en KVK-informatie en 

contactmogelijkheden met het bestuur. 

9. Voor leden van de vereniging is er een afgeschermd deel op de website waar u onder andere 

de notulen en informatie over evenementen kunt terugvinden. U wordt hierover per brief 

geïnformeerd. 

Als u vragen heeft over de website, opmerkingen heeft over de inhoud of ideeën voor verhalen wil 

delen: neem contact op met communicatie@verenigingdmd.nl 
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1. Opening 
 

Dames en heren, 

 

Voor de 3de keer is het mij vergund deze, alweer 50ste Algemene Leden Vergadering als uw voorzitter 

te mogen openen. We zijn jarig, we vieren dit jaar onze 50ste verjaardag! 

Ik heet u allen mede namens onze beschermheer de generaal van Sprang, overste Richard Badoux, 

hartelijk welkom in de van Ghentkazerne hier in Rotterdam en laten we vooral niet vergeten om straks 

onze minister te bedanken voor haar ongekende support en steun aan de Vereniging. 

Als u om u heen kijkt ziet u op dit moment alleen kameraden, leden, begunstigers, echtgenoten en 

vriendinnen. Wat een ongekende opkomst! Ik wind er geen doekjes om, we hebben er als bestuur 

veel aan moeten doen om jullie bij elkaar te krijgen. Naast de geschreven uitnodiging van onze 

Minister hebben we de WhatsApp groep gebruikt en zijn leden zelfs persoonlijk via de mail benaderd. 

Het resultaat is er dan ook naar. 

Over een klein uur zijn we de gasten van onze Minister en zullen we samen met haar en onze gasten 

een brunch gaan genieten. Laat ik beginnen met het tonen van de agenda van vandaag.  

Het jaar 2020 is een druk jaar voor de Vereniging! De vele initiatieven die wij met u hebben besproken 

krijgen vorm, kleur en komen daadwerkelijk tot leven. Dit gaat niet vanzelf kan ik u verzekeren. Het 

vraagt veel van uw bestuursleden en vraag daar dan ook uw begrip voor. Vandaag nemen wij u mee 

langs een aantal lopende projecten waarvan de ontwikkeling van onze website aan u zal worden 

gepresenteerd. Laten we beginnen met onze ALV, ik wens u een vruchtbare en plezierige vergadering 

toe en straks een heerlijke en gezellige brunch met onze Minister. 

 

 

Met deze hamerslag verklaar ik de ALV voor geopend. 
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2. EERBETOON 
 

Mag ik u uitnodigen om staande te herdenken vijf (5) overleden Dragers van Militaire 

Dapperheidsonderscheidingen waarvan drie (3) leden die ons sinds de vorige algemene vergadering 

zijn ontvallen gevolgd door een minuut stilte.  

(Op het scherm de KB s en, indien voorhanden, portretfoto’s)  

(De secretaris leest de namen voor) 

Datum ov Dhr/Mw Naam en voorletters Ondersch. L. Woonplaats Bijzonderheid 

20190505 Majoor b.d. KLu Linzel J. KV & VK Ierland Geen lid 

20190511 Korporaal b.d. Inf. Sudhues J.H.B.  BK Krimpen aan den IJssel Geen lid 

20190512 Dpl. sergeant Bartelings Ch. H. KV ‘s-Gravenhage Lid  

20190714 Res. majoor b.d. KL  Oversier C. L. BK Dordrecht Lid 

20191129 Dpl. Sld. Beetstra S. BK Aldehaske Lid 

 

05-05-2019 J. Linzel 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 14 van 28 oktober 1943 

Jan Linzel, geb. Stadskanaal 7 dec. 1915, reserve-sergeant-vlieger. 

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, 

na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 

Vliegerkruis 

K.B. no. 77 van 22 april 1948 

Jan Linzel, geb. Stadskanaal 7 dec. 1915, reserve-tweede luitenant-vlieger van het wapen der militaire 

luchtvaart. 
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Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding, gedurende één of meer vluchten in een 

luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940, tijdens een luchtgevecht boven het 

vliegveld “YPENBURG”. 

11-05-2019 J.H.B. Sudhues 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 42 van 20 maart 1950 

Joseph Heinrich Bernard Sudhues, geb. Rotterdam 11 nov. 1919, dienstplichtig korporaal van het 

wapen der infanterie.  

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden gedurende de oorlogsdagen van 

10 - 14 Mei 1940 als groepscommandant bij de verdediging van de Haagsche Schouw en het terrein 

langs de Oostelijke oever van de Rijn Noordwestelijk daarvan. 

In het bijzonder door op 10 Mei 1940 op moedige wijze zijn groep, waarvan het moreel was gezakt, 

aan te voeren en deze onder vijandelijk vuur, ook uit vliegtuigen, van de Haagsche Schouw naar de 

Steenbakkerij, welke ongeveer 700 meter ten Noordwesten daarvan aan de Hoge Morsweg aan de 

Rijn was gelegen, naar voren te brengen, waarbij hij zelf de mitrailleur over een sloot medenam. 

Voorts door, toen bleek dat twee korporaals zwaar waren gewond, geheel vrijwillig met twee soldaten 

van een andere compagnie, aanvankelijk onder vijandelijk vuur van de overzijde van de Rijn, deze twee 

korporaals in veiligheid te brengen. 

12-05-2019 Ch. H. Bartelings 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 2 van 12 februari 1944 

Charles Herman Bartelings, geb. Pankelan Brandan (Sumatra) 5 dec. 1921, dienstplichtig sergeant.  

Onderscheiden met het Kruis van Verdienste wegens: 

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, 

na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 
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14-07-2019 C. L. Oversier 

Bronzen Kruis 

K.B. no.6 van 24 augustus 1946 

  

Cornelis Laurens ('Kees') Oversier, geb. 2 okt. 1920, reserve-tweede luitenant van het wapen der 

infanterie. 

 

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 als 

Commandant van twee sectiën Grenadiers op eigen initiatief en niettegenstaande vijandelijk 

mitrailleurvuur het voortgaan moeilijk maakte, zich meester te maken van de Belvédère aan den weg 

van LOOSDUINEN naar MONSTER, waarvan de bezetting den aanval op Ockenburg zeer ernstig 

belemmerde. 

29-11-2019 S. Beetstra 

Bronzen Kruis 

KB  van 12 september 1947 no. 70 

Sipke Beetstra, geb. Terkaple 1 okt. 1919, dienstplichtig soldaat van het wapen der infanterie. 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 

de 10e Mei 1940 nabij Coevorden, ingedeeld bij een post bij een te vernielen kanaalbrug, op 

onverschrokken wijze enige uren met groot succes onder zwaar vijandelijk vuur in een eenvoudig 

onderkomen weerstand te bieden aan een zeer overmachtige, met pantserwagens bewapende vijand, 

waardoor diens doordringen gedurende die tijd werd belet en hem naar verhouding zeer zware 

verliezen werden toegebracht; daarbij tot de laatste patroon stand te blijven houden. 

 

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. 
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3. Woord van welkom 
 

Een hartelijk welkom aan onze ereleden die aan onze uitnodiging gehoor hebben gegeven. 

 

• De heer de Vos 

• De heer van Maanen 

• Mevrouw Hardon-Eijerman 

• De heer W.F.J. Elgers 

• Helaas heeft Harry Huisman zich afgemeld. 

 

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 en brunch. 

Fijn dat u vandaag in ons midden bent. 

 

Van onze bestuurlijke ondersteuning is Anouk Bijleveld niet meer bij ons. Zij had meer tijd nodig voor 

haar studie en heeft besloten te stoppen met ons te steunen. Later in de vergadering kom ik nog 

terug op het bestuur en de ontwikkelingen.   

 

Welkom allemaal. 
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4. Ledenbestand 
 

Het huidige ledenbestand van de VDMD is 122 personen groot. (Op 10 februari 2020) Ereleden 5, 

Gewone leden 93, Weduwe leden 16, Abonnee leden 7, Buitengewone leden 9.  

Voor de ALV nodigen wij geen abonneeleden uit.  

Van de 121 aangeschreven (er mist een adres) leden zijn hier nu aanwezig 47 stemgerechtigden op 

een totaal van 76 deelnemers. 36 leden hebben zich afgemeld. Vanaf 12.30 uur worden wij versterkt 

door 13 gasten van onze Minister en de vereniging. 5 gasten hebben zich afgemeld. 

66% van ons ledenbestand heeft dus gereageerd voor deze ALV. 

 

5. Mededelingen 
 

Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering op woensdag 12 februari 2020 een 

bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. 

Majesteit, 

  

Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen in algemene 

vergadering bijeen op woensdag 19 februari 2020 aanvang 10.30 uur op de van Ghentkazerne te 

Rotterdam, 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,  

  

Erik van der Meijde  

Secretaris Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD) 

De voorzitter leest de tekst voor van het antwoord dat op verzoek van Zijne Majesteit de Koning is 

geschreven. Er was nog geen antwoord ontvangen van de Koning. De dag na de ALV is het volgende 

bericht ontvangen door de secretaris: 
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6. Agenda 2020 
 

Naast de gestelde agenda tussen haakjes evenementen waar leden meestal aanwezig zijn. 

19 februari Rotterdam ALV en Brunch 

23 april    Arnhem Bronbeek verjaardag VDMD 

4 mei  (Den Haag Monument Englandspiel) 

4 mei  Grebbeberg kranslegging  

4 mei  (Den Helder, gevallenen ter zee) 

4 mei  (Westerbork) 

5 mei  diverse festiviteiten 

10 mei  (Ypenburg Slag om de Residentie) 

27 juni  NLVD2020 

Juli  NOOC, TBD 

1 juli   BBQ IGK 

Augustus (Den Helder Indië herdenking) 

5 september Roermond 

3 december Diner de Corps. 

Voor deelname verzoek ik u met mij (de secretaris Erik van der Meijde) af te stemmen. Op de NLVD 

2020 kom ik straks terug. 

7. Notulen algemene ledenvergadering 2019 
 

Aan de orde zijn de notulen van de algemene ledenvergadering 2019, toegezonden via Brons 92, 

hoofdstuk 21 blz. 30 t/m blz. 58.  

  

Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven redactioneel en inhoudelijk te reageren op de 

notulen algemene ledenvergadering 2019. 
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Er zijn geen reacties en de notulen worden per hamerslag vastgelegd. 

8. Jaarverslag 2019 
 

Het jaarverslag van 2019 zal, verwerkt in de notulen van de ALV 2019, in BRONS 95 verschijnen. Aan 

de hand van de volgende bullets blikken we terug op het jaar 2019 van de laatste ALV tot en met 

vandaag, februari 2020. 

2019 in bullets 

• ALV in Bronbeek 

• Aanwezig waar nodig en zichtbaar waar mogelijk 

• NLVD2019, miscommunicatie leidt tot alignment 

• 2 x uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen te Den haag en Rotterdam, onze 

Minister en nieuwe leden 

• BBQ bij onze beschermheer, waardevol 

• Eindejaar event en Diner de Corps, Daden laten leven 

• Strategische communicatie, portretten, website, het boek “Daden laten Leven” krijgt vorm! 

• Last but not least een nieuwe beschermheer. 

 

De voorzitter blikt terug: Graag kijk ik met u terug naar het jaar 2019. We hebben weer veel gedaan 

en meegemaakt met elkaar. De Vereniging is letterlijk en figuurlijk in beweging. Op de laatste ALV 

hebben wij gesproken over een nieuwe jaaragenda, over de betekenis van Daden laten leven voor 

onze maatschappij en het militaire bedrijf, over initiatieven, over 75 jaar vrijheid en onze vijftigste 

verjaardag.  

Nu, een jaar verder, staat er een nieuwe agenda, krijgt ons credo Daden laten Leven de aandacht die 

het verdiend, wordt er gesproken over portretten, opnames, het boek, interviews en zijn we begonnen 

met onze beoogde interactieve website. 

We zijn getuige geweest van acht uitreikingen van Militaire dapperheidsonderscheidingen en hebben 

wederom de warme vriendschap van onze Minister mogen ervaren op die bijzondere dagen. 

Ook hebben we geleerd van elkaar, geleerd dat we als Vereniging een blok moeten zijn en op die wijze 

naar buiten moeten treden. Onze vorige IGK heeft zich daar heel duidelijk over uit gelaten tijdens zijn 

voortreffelijk georganiseerde BBQ. 
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Last but not least hebben we afscheid genomen van onze beschermheer en hebben we onze nieuwe 

beschermheer mogen verwelkomen. 

Ik ga u niet vermoeien met wat we als bestuur allemaal hebben gedaan maar vraag wel kort uw 

aandacht voor de pitch van onze beoogde interactieve website. 

Jos en Joep Grispen pitchen de site van de Vereniging en de interactieve applicatie waar Jos Souren, 

vrijwillig, mee bezig is. 

Ik sluit mijn terugblik af, onze doelstellingen staan nog steeds sterk overeind! 

• Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig; 

• Daden laten leven; 

• Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden. 

 

Ik vertrouw erop dat u net als ik terugkijkt op een mooi bewogen verenigingsjaar en dat u er ook dit 

jaar weer een mooi jaar van gaat maken. 

De secretaris neemt de activiteiten van 2019 door met de leden. 

 

5 April  Breakfast talk van Lanschot 

24 April  ALV 

26 april  taptoe CZSK 

4 mei  Den Haag Monument Englandspiel dhr. J.R Hinderink  

4 mei  Grebbeberg kranslegging, Jacob van Velsen en Erik van der Meijde 

4 mei  Den Helder, gevallen ter zee, Erik van der Meijde, J. Boon en B. Reurling 

4 mei  Westerbork, J. Briggeman 

9 mei  VP diner de Corps, F.C. Erkelens en M. Becks 

10 mei  Ype burg Slag om de Residentie, Cor Visser 

10 mei  Passing Out KMS, F.C. Erkelens, E. van der Meijde en leden 
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29 juni  NLVD2019, aankondiger Fons Meijers 

04 juli  uitreiking 4 Militaire Dapperheidsonderscheidingen DH 

17 juli  BBQ IGK alle leden 

15 augustus Den Helder Indië herdenking, J. Boon en B. Reurling 

7 september Roermond, F.C. Erkelens en M. Becks en leden 

12 november IGK-afscheid van stakeholders Veteranen 

13 november presentatie missie F16 

14 november uitreiking 4 Dapperheidsonderscheidingen Rotterdam 

15 november workshop, afscheid IGK en Diner de Corps 

21 november boekpresentatie Westerling 

27 november Mariniersconcert 

28 november IGK wissel 

Wie heeft er, op of aanmerkingen? De voorzitter stelt het jaar vast met een hamerslag. 

9. Verslag penningmeester 
 

De penningmeester doet verslag van het afgelopen jaar aan de hand van de volgende bullets: 

• Exploitatierekening 2019; 

• Rekeningstanden op 31-12-2019; 

• Kascontrole commissie; 

• Begroting 2020; 

• Subsidie aanvragen; 

• Algemene mededelingen; 

• Overige zaken vanuit de leden. 

In 2019 werd een sluitende begroting gepresenteerd door het bestuur namens de penningmeester, 

wij zijn het jaar 2019 binnen de boorden van de begroting gebleven en hebben het jaar 2019 met een 

positief saldo afgesloten. Onze betaalrekening kende een positief eindsaldo van €1.481,35en onze 

reserve rekening een positief saldo van €8.593,92. 
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De kascommissie bestaande uit de heer N. Becks en Mevrouw L.M.T. Becks-Pijnenburg, hebben de 

controle over boekhouding 2019 namens u voor de algemene ledenvergadering gedaan. De voorzitter 

van de kascommissie de heer N. Becks, in naam hiervan onze penningmeester (dit i.v.m. 

beschikbaarheid en gezondheid kan de heer N. Becks hier niet aanwezig zijn), zal daar verslag van 

doen. 

 

Aan de orde is de exploitatierekening 2019. De balans zijn de laatste cijfers. Wie hebben er vragen of 

opmerkingen? Er waren geen vragen en opmerkingen. 

Aan de orde zijn de rekeningstanden op 31 december 2019. Onze betaalrekening kende een positief 

eindsaldo van €1.481,35en onze reserve rekening een positief saldo van €8.593,92. 

Verslag kascommissie 2019, onze penningmeester leest het verslag voor dat eveneens schriftelijk aan 

het bestuur is aangeboden. Het verslag wordt aan de leden getoond. 

Aan de orde is de (Ontwerp)Begroting 2020. Wie hebben er vragen of opmerkingen? Er zijn geen 

vragen en of opmerkingen. 

De penningmeester neemt de subsidie aanvragen door. De subsidie aanvraag voor 2020 is door het 

bestuur verzonden en we hebben daar het volgende over mede te delen. M.b.t. het VFonds hebben 

wij de subsidieaanvraag gedaan voor onze verjaardag. De aanvraag is momenteel in behandeling en 

de verwachting is dat deze toegekend zal worden.  50% zal voorafgaande aan de verjaardag uitgekeerd 

worden en na afloop zal er verrekening plaatsvinden op basis van het daadwerkelijk deelgenomen 

aantal leden (lid vereniging en veteraan). Van het Veteranen Platform hebben wij tot op heden nog 

geen verzoek ontvangen voor het voldoen van de verschuldigde jaarlijkse contributie van €125. Na 

ontvangst van dit verzoek zal de vereniging het verschuldigde contributiebedrag voldoen. Hierna zal 

ter ondersteuning van onze activiteiten later dit jaar een standaard subsidie van €325 worden 

toegekend. 
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10. Decharge financieel beheer 2019.  

 

Mag ik de algemene vergadering vragen of zij het gevoerde financiële en administratieve beleid van 

het bestuur over het jaar 2019 waarin opgenomen de exploitatierekening 2019, de balans van 31 

december 2019 en de ontwerpbegroting 2020 goedkeurt. De leden keuren het gevoerde beleid met 

applaus goed. 

De penningmeester wil nog even het woord, besproken wordt de contributie, de controle op 

wanbetalers en verschillende wijzen en mogelijkheden van betaling. De penningmeester geeft te 

kennen dat hij de leden die in de app groep zitten so wie so een tikkie gaat sturen. Indien u reeds 

betaald heeft hoeft u geen gehoor te geven aan de betalingsoproep. 

Betalen middels SEPA is lastiger dan gehoopt. De penningmeester hoopt dat de leden eerder een 

automatische betaling willen realiseren vanuit hun eigen bank en anders een automatische incasso 

willen afgeven. 

Ook bespreekt de penningmeester zijn idee om mogelijk van bank te gaan veranderen. Op dit moment 

rekent de bank hoge kosten die elders aanzienlijk minder zijn. 

Wat hebben we besproken: 

• Exploitatierekening 2019; 

• Rekeningstanden op 31-12-2019; 

• Kascontrole commissie; 

• Begroting 2020; 

• Subsidie aanvragen; 

• Algemene mededelingen; 

• Overige zaken vanuit de leden. 

 

11. Herdenken & Vieren 2020 
 

De secretaris richt zich tot de leden. Ons credo voor herdenken en vieren is “Zichtbaar waar mogelijk 

en Aanwezig waar nodig”. Hiervoor stemt het bestuur een initiële agenda met u af en volgen er 

separate, indien hier sprake van is, uitnodigingen om te herdenken en te vieren. Graag loop ik met u 

de agenda door en noteer ik uw naam indien u bij een evenement aanwezig wenst te zijn namens de 



Brons 95 

41 

 

Vereniging. Ook noteer ik graag evenementen die niet in deze agenda zijn opgenomen maar u als 

leden wel belangrijk vindt om aan deel te nemen. Ik wijs u er wel op dat niet ieder evenement in 

aanmerking komt voor een vergoeding en /of een bloemstuk o.i.d. We blijven op de kleintjes letten! 

Recht gedrukt is aanwezig waar nodig,  

Cursief gedrukt is zichtbaar waar mogelijk. 

19 februari  Rotterdam ALV en Brunch 

23 april  Arnhem Bronbeek verjaardag VDMD 

4 mei  (Den Haag Monument Englandspiel) vervalt 

4 mei  Grebbeberg kranslegging, Jacob van Velsen 

4 mei  (Den Helder, gevallen ter zee) Boon en Reurling 

4 mei  (Westerbork) Jan Briggeman 

5 mei  diverse festiviteiten, Eerhart, Van Velsen, Visser, Boon, Woortman, Ridder 

10 mei  (Ypenburg Slag om de Residentie) Smits, Visser 

24 mei  memorial day, Maurice, Van Heek 

27 juni  NLVD2020, opgave lijst volgt 

Juli   NOOC, TBD, Jongbloed, Grispen, Eerhart 

1 juli   BBQ IGK 

Augustus  (Den Helder Indië herdenking) Boon, Reurling 

5 september NIM Roermond, Becks, Boon, Visser, Velsen, Elgers, Briggeman, Kloek 

19 september Margraten, Smits 

14 november (herdenking monument van verdraagzaamheid Leudal) 

3 december  Diner de Corps. Uitnodiging volgt. 
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Onlangs is er een gesprek geweest met de organisatie van de NLVD 2020, Jan Rijken. Het volgende 

is met hem besproken: 

1. Onze visie, onze ingeslagen weg en wat de NLVD hierin kan betekenen! 

2. Sprekers Ridderzaal. Eind februari bekend! Bij voorkeur AFG Drager ivm opschriften vaandels 

en standaarden. 

3. Aanwezigheid Dragers in de Ridderzaal. Naast de aankondiger zijn er 14 stoelen beschikbaar. 

Naast keuze bestuursleden (max 2) vullen met AFG-dragers en partner! 

4. Aanwezigheid Dragers op de eretribune. De aanwezigen in de RZ zitten so wie so op de 

tribune. Aangeven wie op het binnenhof en op de A-tribune willen zitten! 

5. VDMD-detachement! Formeer een detachement, zichtbare exposure, minimaal 12! Het liefst 

via VDMD, of standaardprocedure Vi, sluiting 1 mei. 

6. COIN aan Koning, NLVD i.s.m. VDMD kijken of dat kan na de ceremonie op het Binnenhof. 

Niet tijdens defilé! 

7. Stand afdeling decoraties en VDMD. Wat denken de leden van een combo met bureau 

decoraties (Ruud), ruimte voor gesprekken en exposure van portretten en website. I.o.v. 

terras veteranenplaza. 

8. Aandacht voor beoogde boek Daden laten Leven 2021 

9. Bespreekbaar is een beperkt aantal op het Binnenhof plaats te laten 

nemen t.b.v. coin overhandiging.  

10. Het draagbord in het defilé heeft als tekst de volledig uitgeschreven naam van de vereniging. 

 

12. Stand van zaken m.b.t. het bestuur 

 

Door de voorzitter 

Voordat ik inzoom op de huidige situatie van het bestuur wil ik mij eerst namens het bestuur en de 

leden richten tot Jacob van Velsen. Jacob je bent de afgelopen jaren een ware kameraad en steun 

geweest voor heel veel leden. Kilometers heb jij afgelegd met het vaandel van de vereniging en je bent 

op veel events, herdenkingen en vieringen een van de constante gezichten geweest van en voor de 

Vereniging. Hiervoor bedank ik je hartelijk en willen wij onze dankbaarheid uiten met een bescheiden 

cadeau. Ik vertrouw erop dat je ervan gaat genieten met jouw vrouw en kinderen. 

In mijn inleiding heb ik het kort over de wisselingen binnen het bestuur gehad. Vrijwilligerswerk vraagt 

veel van de mens, zeker als er ook nog een studie en/of vaste baan en gezin bij komt kijken. 
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Vol goede moed was Anouk bij ons gestart maar heeft toch moeten kiezen voor haar studie. Erik onze 

secretaris is weg bij defensie en ervaart direct het verschil van defensie en de burgermaatschappij qua 

vrijheden. Denk hier aan Cruijffiaans “elk voordeel heb zijn nadeel”. Werken vanuit defensie voor de 

Vereniging heeft gelukkig heel veel voordelen! We zitten dichter bij het vuur, hebben een stabiel 

netwerk kunnen bouwen en staan langzamerhand weer op het netvlies van de organisatie waaruit het 

gros van ons komt. Hier tegenover staat dat er ook offers gebracht worden. Het kost tijd en ruimte 

waarvoor ik als voorzitter in ieder geval mijn vrouw bedank dat ik die van haar krijg.   

Gelukkig kan ik u melden dat wij als Vereniging gezegend zijn met Friso Bonga als onze 

communicatieadviseur. Verder zijn we als bestuur nog steeds opzoek naar extra steun. Vandaag 

stellen we dan ook René Neef aan u voor die ons graag komt ondersteunen. Ook breng ik de groet aan 

u allen over van Marc Hammink, Marc zit nu nog in de Verenigde Staten en zal medio juni weer in 

Nederland komen. Hij gaat dan graag weer aan de slag als secretaris.  

Voorstellen van Rene Neef: zie eerder in deze Brons, pagina 14 

 

Het bestuur vraagt uw stem in het aantreden van René Neef als algemeen bestuurslid/commissaris 

algemeen. Dit verzoek is middels stemming aangenomen door de aanwezige stemgerechtigde leden. 

Open blijft staan een functie commissaris algemeen. 

Op communicatiegebied worden we alweer bijna een jaar ondersteund door Friso Bonga. Met Friso 

doorloop ik meerdere afspraken om dichter bij onze doelen uit te komen. Friso is onze social 

mediaspecialist, bouwt met ons aan BRONS, regelt drukwerk en stippelt gezamenlijk met mij onze 

communicatiestrategie uit. Eerlijk!?! Ik kan niet meer zonder zijn ongekende steun! 

Ik vraag u dan ook om uw steun om Friso ons te laten vertegenwoordigen als communicatiespecialist. 

Friso introduceert zich als onze communicatiespecialist. Dit verzoek is middels stemming aangenomen 

door de aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

13. Rondvraag 
 

Door de voorzitter: 

Wie mag ik noteren voor de rondvraag? 
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De heer Wim Elgers vraagt het bestuur of ING rekeningnaam van Vereniging BL-BK verandert kan 

worden in VDMD. De penningmeester antwoord dat dit kan nadat KvK is aangepast en zal dan ook 

zodanig verandert worden. 

 

De heer Jeffrey Kloek vraagt hoe het zit met de komst van onze Koning op onze verjaardag. De 

voorzitter antwoord dat dit in BRONS 94 staat. De Koning kan helaas niet komen en heeft ons een 

brief gestuurd. 

De voorzitter loopt de ALV nog na voordat hij afsluit, waar hebben we het over gehad met z’n allen?! 

De voorzitter sluit de algemene vergadering; 

Mag ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw positieve bijdrage aan deze vergadering en voor het 

geschonken vertrouwen in het bestuur.  

Voordat we straks verdergaan toon ik u nu de agenda voor de rest van de dag. 

10.30 uur   Ontvangst door het bestuur VDMD 

11.00 uur   ALV 2020 

12.30 uur   Einde ALV 2020 

12.30-1300 uur Ontvangst gasten door Minister van Defensie en bestuur 

13.00 uur Opening brunch door Minister van Defensie 

15.00 uur   Afsluiting  

 

 

 

 


