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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 ope-

ning van de 48e ALV. 

 

Door de voorzitter: 

Dames en heren, 

 

Voor de 1ste keer is het mij vergund deze, alweer 48ste Algemene Leden Verga-

dering 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, begunsti-

gers, 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 ver-

warring 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 
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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. 

 

 

Met deze hamerslag verklaar ik de ALV voor geopend. 
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EERBETOON 

 

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor het eerbetoon leden die ons zijn 

ontvallen sinds de vorige algemene ledenvergadering. De secretaris leest de na-

men 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 Burgh-Haamstede 

28-02-18 Dhr. A. Hopman BK Australië  

 

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. 
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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, dra-

ger 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 bescherm-

heer 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 ledenver-

gadering, 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 le-

den. Het bestuur heeft in de afgelopen weken getracht alle leden te benaderen 

per post, mail en telefoon. Vanuit dit contact hebben zevenenveertig (47) leden 

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 prioritei-

ten. 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 kon-

den 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.  
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2.  Mededelingen 

Door de secretaris 

Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering en reünie op maan-

dag 16 april 2018 een bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden aan Zij-

ne Majesteit Koning Willem-Alexander. De Secretaris Sergeant-Majoor Van 

Velsen draagt het bericht voor.  

 

“Majesteit, 

 

Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderschei-

dingen 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 aanhankelijk-

heid. 

 

Namens het bestuur en de leden teken ik met de verzekering van onze bijzonde-

re hoogachting en respect voor Uwe Majesteit, 

 

J. van Velsen 

Secretaris VDMD” 
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Aansluitend vraagt de secretaris eenieder die in de gelegenheid is te gaan staan 

en leest de secretaris de tekst voor van het antwoord dat op verzoek van Zijne 

Majesteit de Koning is geschreven. 

 

DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS

‘s-Gravenhage, 23 april 2018

De Heer J.J. van Velsen

Secretaris van de

Vereniging Dragers Militaire

Dapperheidsonderscheidingen

Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning wil ik U, het

bestuur en de leden van de Vereniging Dragers Militaire

Dapperheidsonderscheidingen, op 25 april a.s. in algemene

vergadering en reünie bijeen, zijn hartelijke dank

overbrengen voor de brief die hij van U mocht ontvangen.

De daarin geuite gevoelens van verbondenheid met hem

heeft de Koning zeer op prijs gesteld.

Namens de Koning wens ik U allen een geslaagde bijeenkomst

toe!

t Militaire Huis vanDe Chef van

t de Koning

Schout-bi

Adjudant-General van

Zijne Majesteit de Koning

SECRETARIAAT MILITAIRE HUIS PALEIS NOORDEINDE POSTBUS 304 1 2 2500 GK ‘S-GRAVENHAGE

TELEFOON: 070— 5 1 7 2704 EMAIL: MH@DKH.NL
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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 ver-

hindering 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 be-

stuurslid en de ereleden Ina Hardon en Harry Huisman hebben zich ook afge-

meld en groeten u hartelijk; 

 

De vicevoorzitter Ben Gans zal ons later vergezellen. 

 

Van de genodigden hebben wij van de volgende personen een bericht van ver-

hindering ontvangen: 

 

De Minister van Defensie, Hare Excellentie A. Bijleveldt; 

De Staatssecretaris van Defensie, Hare Excellentie B. Visser; 

De Secretaris Generaal Defensie, Zijne Excellentie WJP 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, viceadmiraal Kramer; 

C-KMAR, luitenant-generaal van den Brink; 

Nationaal Comité Veteranendag de heer mr. B. Staal. 
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Evenementen 

De secretaris neemt de evenementen door waar actief aan deelgenomen wordt 

door de vereniging. De vereniging neemt actief deel aan de volgende evenemen-

ten: 

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. vd 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 Ridder-

zaal, 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 be-

vestigt. 
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3.  Notulen algemene ledenvergadering 2017 

 

Aan de orde zijn de notulen van de algemene ledenvergadering 2017, toegezon-

den via Brons 88, hoofdstuk 14 blz. 27 t/m blz. 42. 

 

Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven redactioneel en inhoude-

lijk 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 

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! 
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De dragers (oudere en jongere) verbinden en verbonden houden  

De dragers verbinden en verbonden houden is een taak die we, zoals we hier zit-

ten 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 dap-

perheidsonderscheidingen 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 le-

den! 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 dra-

gers 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 vervol-

gens 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 wor-

den. 

Wat enthousiasmeert de 17 jarige van nu meer? Een verhaal over veerkracht of 

heldendom? 

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 militai-

ren op missie.” Dit jaar zal de Vereniging extra activiteiten ondernemen om in 

samenwerking met Defensie de verhalen van haar leden aan het publiek te to-

nen. 
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Het strategische netwerk, strategische communicatie: 

We zitten tot en met onze minister aan tafel en praten over onze focus! De mi-

nister neemt ons mee in toekomstige dapperheidsonderscheidingen aangelegen-

heden 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 dat er bijkomen. Dit resulteert samen 

met een incompleet ledenbestand niet in sterke inkomsten. 

Enerzijds trachten we ‘dragers die geen lid zijn’ 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 zoals bv de OPCO’s en het 

NMM. Wie weet draagt uw verhaal in de toekomst bij aan de versterking van 

onze financiële positie. 
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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. Erke-

lens 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. 

 

Kapitein Boezen geeft aan dat hij niet naar de herdenking op 4 mei is ge-

weest.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 uitno-

digingen 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. 



    

Frans Christiaan Erkelens    Pagina 14 van 20    12 mei 2018 

Voorzitter 
  

Opgericht 5 mei 1970 ] Naam gewijzigd in 2008 ] Koninklijk goedgekeurd op 19 augustus 1971 (KB nr. 69) ] 

Aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform ] Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40530540] 

Bankgegevens: IBAN NL92INGB0001667831 t.n.v. Vereniging BL-BK, BIC INGBNL2A 
 

 

 

6.  Verslag penningmeester 

De secretaris geeft samen met Robert Hillebrand (kascontrolle commissie) ver-

slag van het financiele 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 pen-

ningmeester 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 leden-

vergadering gedaan. De voorzitter van de kascommissie de heer Robert Hille-

brand zal daar zo dadelijk verslag van doen. 
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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 pe-

riodiek ook bij abonnees en belangstellenden gelezen wordt. 

 

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 aange-

vraagd 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 ac-

tiviteiten is een subsidie van €325 toegekend. 
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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. 
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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 ge-

voerde 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 vereni-

ging 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 algeme-

ne 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. 
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9. Deelname Herdenkingen 2018 

De secretaris gaat door met de volgende zaken: 

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. 

 

05 mei Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, het Be-

vrijdingsdefilé, geen krans, 6 tribuneplaatsen; 

30 juni Nationale Veteranendag Den Haag, vertegenwoordiging in de Ridder-

zaal, op de tribune en in het defilé, 5 plaatsen beschikbaar in de Ridderzaal; 

01 september Nationale Herdenking bij het Indië monument, FC Erkelens,M. 

Becks  nader op te geven. 

 

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 juni 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 aan-

melden is niet meer mogelijk. Tot 1 mei kunt u zich nog bij het veteraneninsti-

tuut aanmelden. 

 

Indien uw aanmelding wordt of is gehonoreerd, dan zullen de daarbij behorende 

bescheiden (N.S.-vervoersbewijzen, maaltijdkaart, tribunekaart en/of opstap-

kaart 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 secre-

tariaat van de vereniging heeft daar geen bemoeienis meer mee. 

 

De voorzitter geeft tevens aan dat er gesproken wordt met de stichting Neder-

landse 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. 
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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 in de beoogde lijn. 
 

Ondersteuning en na een boek jaar 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 betrok-

kenheid met de vereniging beëindigd door het aangaan van een nieuwe functie 

in het bedrijfsleven. 

  

 

12. Rondvraag 

De voorzitter vraagt wie we mogen noteren voor de rondvraag? 

 

Vanuit de leden word aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over de ontwikke-

lingen die de VDMD momenteel doormaakt. Wim vraagt dan ook om een ap-

plaus. 
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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 bij-

drage aan deze vergadering en voor het geschonken vertrouwen in het bestuur. 

Het bestuur wenst u allen een voortreffelijke dag toe die in een vriendschappe-

lijke 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  

 

Huishoudelijke mededeling door de secretaris 
 

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 
 


