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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 opening 

van de 49ste ALV. 

 

Door de voorzitter: 

 

Dames en heren, 

 

Voor de 2de keer is het mij vergund deze, alweer 49ste Algemene Leden Vergade-

ring als uw voorzitter te mogen openen. Laat ik beginnen met u allen en onze 

beschermheer de Generaal van Griensven hartelijk welkom te heten in het Ko-

ninklijk Tehuis voor Oud-Militairen & Museum Bronbeek. 

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 tiental genodigden.  

In het teken van veerkracht, toewijding, moed en een mogelijke rol als VDMD 

voor onze vrijheid hebben we twee inspirerende gastsprekers. Kolonel H. de Jong 

praat met ons over de stelling: ‘de VDMD kan een vormende rol vervullen voor 

de toekomst van de krijgsmacht’. Daarna vertelt de heer Edwin de Wolf zijn aan-

grijpende en inspirerende verhaal. Een verhaal over moed, toewijding en uitzon-

derlijke veerkracht. Een verhaal dat u zal herkennen. Om mogelijke verwarring te 

voorkomen toon ik u allen de agenda voor deze middag. 

 

12.30 – 13.30 uur Ontvangst leden met koffie, thee en spekkoek 

13.30 – 14.30 uur Algemene ledenvergadering 

14.30 – 15.00 uur Ontvangst genodigden en gastsprekers met versnapering 

 

15.00 – 16.30 uur Woord van welkom aan onze gasten, introductie VDMD, link 

VDMD naar onze gastsprekers, lezing van onze gastsprekers: 

   Commandant KMS Kolonel H. de Jong 

Invictus Games-sporter en veteraan Edwin de Wolf 

 

16.30 – 18.00 uur Borrel en blauwe hap 

18.00 uur  Einde bijeenkomst 
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De voorzitter vervolgt: 

 

Voordat ik verder ga wil ik kort met u stilstaan bij het afgelopen jaar. Ik kan u 

zeggen dat we als bestuur een onrustig en druk jaar achter de rug hebben en vraag 

hier uw begrip voor. Zoals u allen weet hebben alle bestuursleden bewust de ver-

antwoording op zich genomen om onze mooie vereniging te gaan besturen. Vaak 

moeten we als mens leren door te ervaren en zo ook tijdens een functie als be-

stuurslid moeten we gaan ervaren wat de daadwerkelijke impact is van de geno-

men verantwoordelijkheid. Het maakt ons als bestuur bewust van de druk en 

werkzaamheden die de oud-bestuursleden voor jaren hebben ervaren en vervuld. 

Ons afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van mooie initiatieven en tegelijker-

tijd de realiteit van de dag. Niet alles wat we voor ogen hadden heeft reeds een 

plek gekregen maar dat betekent niet dat de beoogde initiatieven een stille dood 

sterven. 

Ik moet u melden dat we als bestuur te maken hebben gehad met uitzending, func-

tie wissels binnen en buiten Defensie en extreme studiedruk. Hierdoor hebben we 

tussentijds een aantal zaken en verantwoordelijkheden moeten verleggen en ho-

pen vandaag van jullie toestemming te krijgen voor een bestuursverandering. 

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 sa-

menzijn en reünie toe. 

 

Inhoud ALV 

1. OPENING 

2. EERBETOON 

3. WOORD VAN WELKOM 

4. LEDENBESTAND 

5. MEDEDELINGEN 

6. EVENEMENTEN 

7. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

8. JAARVERSLAG 2018/2019 

9. VERSLAG PENNINGMEESTER 

10. DECHARGE FINANCIEEL BEHEER 2018 

11. DEELNAME HERDENKINGEN 2019 

12. STAND VAN ZAKEN MBT HET BESTUUR 

13. RONDVRAAG 

 

 

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

 

De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit voor het eerbetoon aan de leden die 

ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen: 

 

Mag ik u uitnodigen om staande te herdenken de zeven (7) leden die ons sinds de 

vorige algemene vergadering zijn ontvallen gevolgd door een minuut stilte.  

 

De secretaris leest de namen voor. 

 

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

20180501 De heer Hendriks B.M. KV Oakville USA 

20180509 Kolonel bd Groeneveld E.  BL Bergen op Zoom 

20180701 Mevrouw Huisman- van Marion Weduwe Maasdam 

20180804 De heer Mertens P.E. BK & KV Hilversum 

20180928 AOO bd Migalski BK Hoogerheide 

20181029 LTZVK bd De Rode J.B. BK Julianadorp 

20190111 De heer Grisnigt R.A. BL & KV Hoogerheide 

 

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. 
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01-05-2018 B.M. Hendriks 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 32 van 20 oktober 1949 

1678      B.M. Hendriks, geb. 27 juli 1916, marinier der 3e klasse (48951). 

 

Heeft zich door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het 

belang van het Koninkrijk gediend, door op 24 Januari 1949 nabij Ngimbang 

(Oost-Java), toen de truck, waarop hij was ingedeeld, op een door terroristen in-

gegraven vliegtuigbom was gereden en in brand was geraakt, tezamen met een 

andere marinier, zonder op eigen levensgevaar te letten, te midden van om hem 

heen vliegende scherven van de zich op de truck bevindende exploderende muni-

tie en ondanks de grote hitte van de brandende benzine, in de laadbak van de truck 

te klimmen teneinde een zwaar gewonde marinier, wiens uniform reeds had vlam 

gevat er uit te redden, waarbij hij zelf brandwonden aan zijn handen opliep. 

09-05-2018 E. Groeneveld 

Bronzen Leeuw 

K.B. no. 23 van 25 maart 1949 

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

infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger. 

 

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 De-

cember 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 verkenningsco-

lonne, in aanraking komende met een numeriek veel sterkere, met allerlei soort 

vuur-, houw- en steekwapens bewapende fanatieke "Hezbollah" bende, onmid-

dellijk, persoonlijk voorgaande, met een peloton infanterie uit te stijgen, daarna, 

onder vijandelijk vuur, ten aanval over te gaan, ten gevolge waarvan de vijand een 

verlies werd toegebracht van 60 gesneuvelden, 10 zwaar gewonden en 117 krijgs-

gevangenen (w.o. hun leider), terwijl een grote hoeveelheid wapens en munitie 

werd buitgemaakt; 

b. 24 Augustus 1947 optredende als zelfstandig commandant van een verken-

ningsafdeling van Batoeradja naar Penjandingan, alwaar zich een goed bewa-

pende terroristenbende had genesteld, deze onmiddellijk aan te vallen, opnieuw 
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persoonlijk voorgaande en het gevecht leidende, waarop de bende werd terugge-

dreven, onder verlies van 29 gesneuvelden en 1 krijgsgevangene en voorts 1 zware 

mitrailleur werd buitgemaakt; 

c. op 24 Oktober 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. 

 

01-07-2018 mevrouw Huisman- van Marion Weduwe lid 

 

04-08-2018 P.E. Mertens 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 2 van 18 januari 1945 

1154      P.E. Mertens, geb. Hull (Groot-Brittannië) 1 dec. 1925, matroos der 2e 

klasse (16424).  

Als opvarende van een Onzer Onderzeeboten gedurende geruimen tijd, in krijgs-

verrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volhar-

ding en plichtsbetrachting. 

 

28-09-2018 J. Migalski 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 87 van 24 december 1953 

3420      Jozef Migalski, geb. Radomsko (Polen) 16 maart 1927, tijdelijk aange-

steld sergeant van het wapen der infanterie (legernummer 27.03.16.254). 

 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als soldaat 

der eerste klasse bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties in KOREA, 

toen op 21 Oktober 1952 door een patrouille waarvan hij deel uitmaakte een aan-

val moest worden gedaan op Heuvel 200 (T.-Bone Hill) in KOREA. 

Na zich hiervoor vrijwillig aangemeld te hebben nam hij deel aan de bestorming 

van de heuvel, daarbij de vijand ernstig afbreuk doende. 

Vervolgens heeft hij, toen op 14 December 1952 een aantal wapens, welke op het 

gevechtsterrein waren achtergebleven, gezocht moesten worden, zich vrijwillig 

aangeboden om deze wapens op te sporen. Nadat aanvankelijk geen succes werd 
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behaald, heeft hij zonder acht te slaan op eigen veiligheid met grote nauwkeurig-

heid tezamen met de Commandant van de patrouille onder onophoudelijk vijan-

delijk vuur gezocht totdat de wapens dicht bij 's vijandsstellingen werden gevon-

den. 

Tenslotte heeft hij, toen op 22 December 1952 een "raid" op de vijandelijke stel-

lingen, gelegen op Heuvel 200 moest worden uitgevoerd, zich hiervoor wederom 

vrijwillig aangemeld. Niet lettend op eigen lijfsbehoud en onder onverwachts ge-

opend vijandelijk vuur bestormde hij de door de vijand bezette heuvel en vernie-

tigde hij een Maxim mitrailleur. 

 

29-10-2018 J.B. de Rode 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 98 van 27 maart 1963 

3484      Johannes Bertus de Rode, geb. Groningen 24 sept. 1936, korporaal der 

mariniers (26420). 

 

Heeft in zijn functie als groepscommandant zich onderscheiden door beleidvol 

optreden tegen de vijand in NED.-NIEUW-GUINEA in de omgeving van de kam-

pong MANELEK, door bij een overval op een vijandelijk bivak, onder hevig vij-

andelijk vuur, zijn groep zodanig op te stellen, en het vuur zo te leiden, dat voor-

komen werd dat de vijand een omtrekkende beweging kon maken en uiteindelijk 

gedwongen werd het gevecht af te breken. 

 

11-01-2019 R.A. Grisnigt 

Bronzen Leeuw 

K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 

757        Reijer Abraham ('Bram') Grisnigt, geb. Rotterdam 26 jan. 1923, serge-

ant-titulair. 

 

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de 

strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 20 September 1943 als mar-

conist per valscherm in bezet gebied te zijn neergelaten, een groot aantal berichten 

radiografisch naar Engeland te zenden. 

Voorts door, ondanks het feit dat hem bekend was dat de vijand zijn zendpost 

vermoedelijk op het spoor was, met veel moed het doorzenden van berichten voort 
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te zetten, totdat hij op 2 Februari 1944 door de vijand werd overrompeld en naar 

een concentratiekamp in Duitsland werd overgebracht. 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 11 van 25 februari 1943 

 

350        Reijer Abraham ('Bram') Grisnigt, geb. Rotterdam 26 jan. 1923, 

dienstplichtig soldaat. 

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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3. Woord van welkom 

 

De Voorzitter gaat verder 

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

gegeven. 

 

• Kapitein der Mariniers b.d. W.F.J. Elgers, 77 jaar, onze vorige secre-

taris en penningmeester, drager Bronzen Kruis en zijn lieve vrouw An-

nemie; 

• Mevrouw Hardon-Eijerman en echtgenoot onze vorige redactrice; 

• De heer Sirach de Vos, 93 geworden in februari, onze oud-voorzitter, 

drager Bronzen Kruis met zijn begeleidster mevrouw Ada Varekamp; 

• Helaas heeft Harry Huisman zich afgemeld ivm ziekte. 

 

Fijn dat u vandaag in ons midden bent. 

 

Zoals u kunt zien is het bestuur niet voltallig aanwezig onze vicevoorzitter Ben 

Gans en bestuurslid communicatie Bart de Graaf hebben zich afgemeld en wensen 

ons allen een fijne dag toe. Ik kom hier later nog op terug. 

 

Voordat we verder gaan zijn er een aantal nieuwe gezichten onder ons met wie ik 

u graag kennis wil laten maken: Anouk Bijleveld die ons ondersteunt met de com-

municatie. 

 

 

 

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 ledenverga-

dering, reünie en interactieve bijeenkomst aanwezig te zijn. Welkom allemaal. 

 

  



    

Frans Christiaan Erkelens  Pagina 11 van 28   24 april 2019 

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 
 

 

 

4. Ledenbestand 

 

De voorzitter neemt het ledenbestand door 

Het huidige ledenbestand van de VDMD is op 24 april 2019 123 personen groot 

en bestaat uit 5 ereleden, 89 gewone leden, 16 weduwe leden, 6 abonnee leden en 

7 buitengewone leden. 

   

Van de 123 leden zijn hier nu aanwezig 25 stemgerechtigden op een totaal van 43 

deelnemers. Vanaf 14.30 uur worden wij versterkt door 10 genodigden en gast-

sprekers. 

 

5. Mededelingen 

 

De secretaris richt zich tot de aanwezigen en leest het verzonden bericht van 

trouw aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander voor. 

 

Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering en reünie op dinsdag 

16 april 2019 een bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden aan Zijne Ma-

jesteit Koning Willem-Alexander. 

 

Majesteit, 

  

Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin-

gen in algemene vergadering en reünie bijeen op woensdag 24 april 2019 aanvang 

12.30 uur in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen & Museum Bronbeek te 

Arnhem, 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) 
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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. 
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De secretaris neemt met de aanwezigen de afmeldingen door 

 

Een aantal leden hebben een bericht van verhindering gestuurd dan wel te kennen 

gegeven niet in staat te zijn om bij ons te komen. Allen wensen ons een vruchtbare 

vergadering en gezellige reünie toe en groeten ons hartelijk. 

 

Ons erelid, viceadmiraal B.D. ir M.A. van Maanen en Harry Huisman hebben zich 

afgemeld. Ook weduwe lid mevrouw N. Donker- van Dongen heeft zich afge-

meld. Onze vicevoorzitter en bestuurslid communicatie hebben zich ook afgemeld 

en groeten u hartelijk. 

 

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

dering ontvangen: 

 

Minister van Defensie, Hare Excellentie A. Bijleveld; 

Staatssecretaris van Defensie, Hare Excellentie B. Visser; 

Chef van het Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning, Schout-bij-nacht drs. 

L.H.I. Brummelaar; 

Kanselier der Nederlandse Orden, Generaal-majoor b.d. Morsink; 

C-CZSK, viceadmiraal Kramer nu vertegenwoordigt door Luitenant-kolonel der 

mariniers Emanuel Thomeer; 

C-CLAS, Luitenant Generaal Beulen; 

C-CLSK, Luitenant Generaal Luyt nu vertegenwoordigt door Kolonel Peter Tan-

kink; 

C-KMAR, Luitenant-Generaal van den Brink; 

C-KTOMMB, Kolonel van Dreumel; 

C-KCT, Kolonel van de Berg; 

C-KMARNS, Brigade Generaal MacMootry ook vertegenwoordigt door Luite-

nant-kolonel der mariniers Emanuel Thomeer; 

C-DHC, Commodore Adang; 

C-NLDA, Generaal-Majoor Geerts; 

CS-NLDA, Kolonel Keijsers; 

C-KMA, Kolonel Doense; 

D-IDL, Kolonel Bal; 

C-OTCKMar, Kolonel Rippens; 

H-OKM, Kapitein ter zee (TD) Koerse. 
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6. Evenementen 

 

De secretaris neemt de evenementen door van het jaar 2019. De vereniging neemt 

actief deel aan de volgende evenementen: 

 

4 mei Den Haag Monument Englandspiel dhr J.R Hinderink  

4 mei Grebbeberg kranslegging, Jacob v Velsen en Erik vd Meijde; 

4 mei Den Helder, gevallen ter zee, E. Vd Meijde, J. Boon en B. Reurling; 

4 mei Westerbork, J. Briggeman; 

9 mei VP diner de Corps, FC Erkelens en M Becks; 

10 mei Ype burg Slag om de Residentie, Cor Visser; 

10 mei Passing Out KMS, FC Erkelens, E vd Meijde en TBD; 

29 juni NLVD2019, aankondiger Fons Meijers, bestuursleden gehele event aan-

wezig, genodigden voor het binnenhof en eretribune TBD; 

03 juli NOOC, TBD; 

04 juli uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen bestuursleden, ereleden 

en 40 plaatsen (inclusief partner of begeleider) voor leden. Opgave (vol is vol) via 

secretaris en bevestiging volgt per mail; 

17 juli BBQ IGK alle leden; 

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

7 september Roermond, FC Erkelens en M Becks; 

 

 

 

Later zal de secretaris met de leden afstemmen hoe de vereniging invulling gaat 

geven aan “zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig.   
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7. Notulen algemene ledenvergadering 2018 

 

De secretaris en de voorzitter gaan door met de notulen van 2018. 

 

Aan de orde zijn de notulen van de algemene ledenvergadering 2018, toegezonden 

via Brons 90, hoofdstuk 14 blz. 30 t/m blz. 43.  

Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven redactioneel en inhoudelijk 

te reageren op de notulen algemene ledenvergadering 2018. 

De aanwezige leden hebben geen op- of aanmerkingen op de notulen van 2018 en 

de voorzitter legt de notulen vast per hamerslag. 

 

De voorzitter bedankt het bestuur en Robert Hillebrand in het bijzonder voor het 

opstellen van de notulen 2018! Helaas is Robert met een nieuwe uitdaging begon-

nen binnen Defensie waardoor hij geen tijd meer heeft om ons als bestuur te on-

dersteunen. 

 

8. Jaarverslag 2018/2019 

 

De voorzitter vervolgt 

Het jaarverslag van 2018/2019 zal, verwerkt in de notulen van de ALV 2019, in 

BRONS 92 verschijnen. Aan de hand van de volgende bullets blikt hij terug op 

het jaar 2018 van de laatste ALV tot en met 24 april 2019. 

 

2018/2019 in bullets 

• ALV in het Nationaal Militair Museum; 

• BBQ bij onze beschermheer; 

• NLVD2018; 

• 15 nieuwe dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen; 

• Uitreiking MWO; 

• Zichtbaar waar mogelijk & aanwezig waar nodig; 

• Daden laten leven; 

• Digitalisering van de boekhouding; 

• Financiële positie versterken; 

• Strategische communicatie verdient aandacht; 

• Strategisch netwerk verdient aandacht 
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De voorzitter draagt voor: 

 

In mijn openingswoord heb ik kort met u stilgestaan bij het afgelopen jaar. Ik heb 

om uw begrip gevraagd gezien het onrustige en drukke jaar dat het bestuur achter 

de rug heeft. Het is geen excuus, u heeft uw vertrouwen aan ons gegeven en ik 

weet dat we niet alles hebben kunnen waarmaken wat we als bestuur voor ogen 

hadden.  

 

Persoonlijk ben ik op uitzending geweest en heb niet de luxe gehad om mij ook 

op de vereniging te richten. Onze vicevoorzitter is in dezelfde periode gewisseld 

van baan en heeft de verantwoording over een van onze Nederlandse Ambassades 

in het buitenland. Bart ons bestuurslid communicatie heeft het merendeel van zijn 

tijd en energie nodig voor zijn studie en baan. Marc die de functie van secretaris 

zou overnemen heeft een nieuwe baan gekregen en vertrekt naar Amerika.  

 

Kortom uw bestuur heeft alle zeilen moeten bijzetten het afgelopen jaar. In 

BRONS 91 heeft het bestuur (hoofdstuk 10 blz 34) een oproep gedaan voor 

nieuwe bestuursleden. Gelukkig heeft zich een vrijwilliger gemeld voor de functie 

van vicevoorzitter en zijn wij gezegend met de steun van Anouk Beijleveld voor 

onze communicatie. Tevens heeft Erik als bestuurslid algemeen de functie van 

secretaris overgenomen waarmee we de benodigde continuïteit veilig hebben we-

ten te stellen. Ik wil jullie, Erik, Anouk en Joep (die niet aanwezig kan zijn), bij 

deze danken voor de toegezegde steun en hoop straks de goedkeuring van alle 

aanwezige stemgerechtigden te krijgen voor deze geboden steun aan de vereni-

ging en het bestuur. 

 

Was het dan een slecht jaar? Hebben we als vereniging zaken gemist? Nee dat 

niet. Onze communicatie en ons strategisch netwerk verdient meer aandacht. Ons 

streven is nog steeds om een website met audiovisuele content en geschreven ver-

halen te maken. Ook leeft het idee nog steeds om een boek te laten maken waarin 

onze daden tot leven komen. Door omstandigheden hebben we deze beoogde doe-

len niet voldoende aandacht kunnen geven.  

 

Wat hebben we wel van de grond gekregen? 

 

25 april, Onze ALV van 2018, was in een nieuw jasje gestoken. Naast onze ALV 

hebben we gezamenlijk met genodigden een interactieve bijeenkomst beleefd en 

de dag afgesloten met een goede blauwe hap in het midden van ons Militair Mu-

seum. 
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27 juni waren we als vereniging wederom uitgenodigd door onze beschermheer 

op de Zwaluwenberg waar wij getrakteerd zijn op een voortreffelijke BBQ. Een 

onvergetelijke dag waar we zowaar een wereldkampioen onder ons hadden. 

 

Op 30 juni waren we weer aanwezig op de NLVD2018. Zichtbaar waar mogelijk 

en aanwezig waar nodig, in de Ridderzaal, in het Defilé, op de tribunes en op het 

Malieveld. Iedereen was daar waar hij kon en wilde zijn. Natuurlijk kan het altijd 

beter en ik hoop dan ook dat jullie onze secretaris van feedback voorzien. 

 

02 juli hadden we de unieke uitreiking van 15 Militaire Dapperheidsonderschei-

dingen. Een event waar de gehele vereniging voor was uitgenodigd en waar onze 

Minister memoreerde aan het gesprek dat zij met ons heeft gehad: daden laten 

leven. De vereniging was betrokken bij de voorbereidingen en heeft mogen ge-

nieten van een prachtige en waardige dag. 

 

Op 31 augustus was de MWO-uitreiking. Helaas waren er hier bij een aantal leden 

‘valse’ verwachtingen. Zowel de protocol officier als de vereniging hadden geen 

invloed op de verdeelde uitnodigingen. CLSK en de nieuwe ridder Roy waren in 

de lead. Hierdoor waren in ieder geval alle dragers van de luchtmacht uitgenodigd 

en twee bestuursleden. Wat mij hier persoonlijk is opgevallen, is dat we als ver-

eniging wel een blok moeten vormen. Niet alleen in woord maar ook in daden. 

Dat betekent dat we ons ook als vereniging moeten tonen en niet als verschillende 

cellen. Het mooie van de MWO-uitreiking was dat Roy direct te kennen heeft 

gegeven dat hij graag lid wilde worden van de vereniging, iets wat we nog wel 

moeten gaan realiseren. 

 

1 september waren we aanwezig in Roermond waar Erik en ik een krans hebben 

gelegd. De vereniging was aanwezig en zichtbaar wat resulteerde in een prachtige 

groepsfoto. 

 

Dan wordt het rond mijn persoon even stil, vanaf september tot en met februari 

2019 ben ik op uitzending en heeft het bestuur de toko draaiende gehouden. 

 

  



    

Frans Christiaan Erkelens  Pagina 18 van 28   24 april 2019 

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 
 

 

 

Op 5 april jongstleden heb ik over onze vereniging verteld bij een privaat bedrijf. 

Als behartiger van de belangen van een unieke groep mensen binnen onze Neder-

landse maatschappij heb ik gesproken over kernwaarden en het belang hiervan 

voor mens en organisatie. Onze vereniging wordt, gezien onze unieke positie in 

de maatschappij, van meerwaarde gezien voor het vertalen van de meerwaarde 

van kernwaarden binnen organisaties. Onze vereniging herbergt immers oudere 

en jongere dragers militaire dapperheidsonderscheidingen die nimmer hetzelfde 

klaslokaal hebben gedeeld. Het is niet de eenheid, organisatie of situatie maar juist 

de mens die bepalend was in de geschiedenis. Deze mens verschillend van leeftijd, 

milieu en achtergrond heeft als verbindende factor DNA/ KERNWAARDEN die 

hun tot uitzonderlijke daden heeft geleid. Voor deze lezing heeft de vereniging 

een prachtige donatie mogen ontvangen. 

 

Ondertussen heeft Maurice onze penningmeester de boekhouding gedigitaliseerd 

en zoals beloofd aan jullie hebben we onze financiële positie goed versterkt. 

 

Onze doelstellingen voor de toekomst staan sterk overeind: 

 

Ø Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig; 

Ø Daden laten leven; 

Ø Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden. 

 

Dit kunnen we niet alleen, dit moeten we gezamenlijk doen, dit moeten we als 

eenheid doen. 

 

Ik hoop dat u met mij, ondanks de onrust en druk, terugkijkt op een mooi vereni-

gingsjaar en dat u gezamenlijk, kameraden, leden en begunstigers, er weer een 

mooi jaar van wilt maken. 

 

  



    

Frans Christiaan Erkelens  Pagina 19 van 28   24 april 2019 

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 
 

 

 

De secretaris gaat door met het Activiteitenoverzicht 2018 behorende bij het 

jaarverslag 2018 

 

 

14 april onthulling monument ter nagedachtenis van Piet Hoekman KV & BL, 

Jacob van Velsen; 

26 april Bronbeek overdracht CDO, Jacob van Velsen; 

30 april uitreiking DIG aan Leo Hendrikx KV, Maurice Becks; 

4 mei dodenherdenking CZSK, J. Boon en B. Reurling; 

4 mei Den Haag dodenherdenking, dhr. Hinderink, 

4 mei Wageningen, Jacob van Velsen; 

4 mei Westerbork dodenherdenking, J. Briggeman; 

10 mei Ype burg Slag om de Residentie, Cor Visser 

12 mei dhr Kock 100 jaar; 

27 juni IGK, alle leden uitgenodigd; 

30 juni NLVD2018, alle genodigden en leden die zich hadden opgegeven; 

02 juli uitreiking militaire dapperheidsonderscheidingen, alle leden uitgenodigd; 

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

31 augustus uitreiking MWO, bestuur, dragers vanuit CLSK en genodigden 

VDMD; 

1 september Roermond, genodigden VDMD; 

 

 

Nadat de aanwezige leden missende gegevens hebben aangedragen welke in bo-

venstaande overzicht verwerkt zijn is het jaarverslag door de leden vastgesteld en 

door de voorzitter met een hamerslag bekrachtigd. 

  

9. Verslag penningmeester 

 

De penningmeester doet verslag van het afgelopen jaar a.d.h.v. de volgende 

bullets: 

 

- Exploitatierekening 2018; 

- Begroting 2019; 

- Kascontrole commissie; 

- Algemene mededelingen; 

- Overige zaken vanuit de leden; 

 

In 2018 werd een sluitende begroting gepresenteerd door het bestuur namens de 

penningmeester, wij zijn het jaar 2018 binnen de boorden van de begroting 



    

Frans Christiaan Erkelens  Pagina 20 van 28   24 april 2019 

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 
 

 

 

gebleven en hebben het jaar 2018 met een positief saldo afgesloten. Onze betaare-

kening kende een positief eindsaldo van €1.427,44 en onze reserve rekening een 

positief saldo van €8.593,92. 

 

De kascommissie bestaande uit de heer N. Becks en Mevrouw L.M.T. Becks-

Pijnenburg, hebben de controle over boekhouding 2018 namens u voor de alge-

mene ledenvergadering gedaan. De voorzitter van de kascommissie de heer N. 

Becks, in naam hiervan onze penningmeester (dit i.v.m. beschikbaarheid en ge-

zondheid kan de heer N. Becks hier niet aanwezig zijn), zal daar zo dadelijk ver-

slag van doen. 

 

Aan de orde is de exploitatierekening 2018. Alle aanwezige leden hebben de ex-

ploitatierekening en balans gezien op een groot scherm en daarbij uitleg van de 

penningmeester gekregen. Er waren geen vragen of opmerkingen! 

 

Aan de orde is de (Ontwerp)Begroting 2019 getoond op een groot scherm. Na 

uitleg van de penningmeester waren er geen vragen of opmerkingen van de aan-

wezige leden. 

 

Aansluitend behandeld de penningmeester de volgende punten: 

 

Subsidie aanvragen: 

De subsidie aanvragen over 2019 zijn door het bestuur verzonden en hebben daar 

het volgende antwoord op gekregen. 

 

VFONDS: Wij hebben de aanvraag subsidie voor een reünie aangevraagd en aan 

ons zal een nog onbekend bedrag worden toegekend waarvan er 50% alvast bin-

nenkort 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 2019 

nog geen antwoord mogen ontvangen. Ter ondersteuning van onze activiteiten zal 

er in de nabije toekomst een standaard subsidie van €325 worden toegekend. 
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De penningmeester doet uit naam van de kascommissie verslag, hierbij wordt het 

verslag getoond op een groot scherm aan alle aanwezige leden. Het verslag is door 

de kascommissie schriftelijk aangeboden.  
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10. Decharge financieel beheer 2018.  

 

De voorzitter neemt over 

 

Mag ik de algemene vergadering vragen of zij het gevoerde financiële en admini-

stratieve beleid van het bestuur over het jaar 2018 waarin opgenomen de exploi-

tatierekening 2018, de balans van 31 december 2018 en de ontwerpbegroting 2019 

goedkeurt. 

 

De aanwezige stemgerechtigde leden hebben middels applaus hun goedkeuring 

gegeven. Aansluitend heeft de voorzitter alle genoemde stukken vastgesteld met 

dank aan de samensteller en dank voor het vertrouwen in het bestuur van de leden. 

 

De penningmeester neemt het woord voor de volgende punten: 

 

- Contributie; 

- SEPA miv 01 januari 2020; 

- Goudenjubileum Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin-

gen: 

o 05 mei 1970 – 05 mei 2020! 

o Gepast aandenken? 

o Activiteit? 

Met betrekking tot de contributie, met name achterstallige betalingen en huidige 

betalingsmogelijkheden stelt de penningmeester aan de leden voor om over te 

gaan naar automatische betalingen. Het is de intentie van de penningmeester om 

dit met ingang van 2020 te starten. 

 

Met het oog op onze 50ste verjaardag verzoekt de penningmeester de aanwezige 

leden mee te denken over een gepast aandenken en bijbehorende activiteit. Ideeen 

zijn welkom per mail bij het bestuur. 

 

Als laatste punt is de leden gevraagd of er nog vragen en/of opmerkingen waren 

voor de penningmeester. Er waren geen vragen vanuit de leden. 

 

Er waren geen vragen of opmerkingen vanuit de leden waarna dit deel van de 

ALV afgesloten werd door de voorzitter. 
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11. Deelname Herdenkingen 2019 

 

De secretaris gaat door met de volgende punten: 

 

Zoals vorig jaar tijdens de ALV besproken zal de Vereniging ook dit jaar bij de 

volgende Herdenkingen aanwezig zijn en daar op uitnodiging een krans of bloem-

stuk leggen. 

 

De secretaris neemt de agenda door met de leden: 

 

4 mei Den Haag Monument Englandspiel dhr J.R Hinderink  

4 mei Grebbeberg kranslegging, Jacob v Velsen en Erik vd Meijde; 

4 mei Den Helder, gevallen ter zee, E. Vd Meijde, J. Boon en B. Reurling; 

4 mei Westerbork, J. Briggeman; 

9 mei VP diner de Corps, FC Erkelens en M Becks; 

10 mei Ype burg Slag om de Residentie, Cor Visser; 

10 mei Passing Out KMS, FC Erkelens, E vd Meijde en TBD; 

29 juni NLVD2019, aankondiger Fons Meijers, bestuursleden gehele event aan-

wezig, genodigden voor het binnenhof en eretribune TBD; 

03 juli NOOC, TBD; 

04 juli uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen bestuursleden, ereleden 

en 40 plaatsen (inclusief partner of begeleider) voor leden. Opgave (vol is vol) via 

secretaris en bevestiging volgt per mail; 

17 juli BBQ IGK alle leden; 

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

7 september Roermond, FC Erkelens en M Becks; 

 

De secretaris staat kort stil bij NLVD2019 

Na een gesprek met de organisatie NLVD2019 is duidelijk dat de vereniging aan 

een aantal zaken moet voldoen. Belangrijkste punten zijn: een detachement van 

minimaal 12 dragers en eenheid van tenue en herkenbaarder met tekst op defilé 

bord. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een tent/stand op het 

malieveld. Gezien de late aanloop naar de NLVD2019 vanuit de vereniging heeft 

de vereniging besloten om dit jaar geen verdere participatie te hebben aan de 

NLVD2019 naast aanwezigheid in de Ridderzaal, op het binnenhof en op de ere-

tribune. De secretaris zal NLVD2020 als dossier direct oppakken na de 

NLVD2019 ten einde de vereniging waardiger en beter te laten vertegenwoordi-

gen met NLVD2020. 
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Onze beschermheer, de Generaal van Griensven, reageerde op de ontstane situa-

tie. Gezien de nauwe betrokkenheid van onze beschermheer bij de NLVD2019 

ziet hij mogelijkheden voor de vereniging en begrijpt hij niet hoe een vereniging 

als de VDMD gehouden wordt aan een minimale deelname voor een defilé en een 

eenheid van tenue. Indien de vereniging wenst kan er via onze beschermheer met 

de organisatie NLVD2019 gesproken worden. De secretaris neemt deze warme 

woorden ter harte. 

 

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

 

De voorzitter richt zich tot de aanwezige leden 

 

Eerder heb ik verwezen naar het verzoek van het bestuur voor bestuursleden in 

BRONS 91, hfdst 10 blz 34. 

 

Zoals jullie allemaal weten was het de bedoeling dat Marc Hammink de rol van 

Jacob zou overnemen. Het afgelopen jaar hebben beiden gezamenlijk invulling 

gegeven aan het secretarisschap. Marc gaat een functie in het buitenland vervullen 

waardoor een nieuwe secretaris nodig was. Erik van der Meijde bestuurslid alge-

meen heeft zich aangemeld en is reeds gestart met het uitvoeren van deze functie. 

 

Voor onze communicatie is Bart gestart met het zoeken naar benodigde steun en 

op den duur waardige vervanging voor onze vereniging. Ik mag aan u voorstellen 

Anouk Beijleveld een waar communicatiespecialist die Bart en de vereniging de 

komende tijd uit de brand gaat helpen. Hier blijft een steunverzoek uitstaan! 

 

Een vervanger vanuit CZSK voor Dick Vonk hebben we nog niet. Ik zal dit we-

derom oppakken en CZSK verzoeken om hulp. Het staat alle leden natuurlijk vrij 

om het stokje over te nemen van Dick. 

 

Last but not least was er verzocht om een nieuwe vicevoorzitter. Ben heeft een 

nieuwe uitdagende baan welke nauwelijks te combineren is met bestuurswerk-

zaamheden. Naar aanleiding van het verzoek in BRONS 91 heeft Joep Grispen, 

een van onze nieuwste leden, zich als vrijwilliger opgegeven. Joep komt op dit 

moment aan op Schiphol na een vier weeks trip met zijn gezin door Amerika. 

Gezien het feit dat Joep hier vandaag niet kon zijn heb ik hem gevraagd een korte 

introductie te maken.  

 

Joep is 48 jaar en woont samen met zijn partner Laura en hun eerste zoon Jimi in 

Breda wetende dat de tweede zoon op komst is. Joep zit sinds 1990 in het leger 
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en is vanaf 2000 werkzaam bij het KCT. Op dit moment bekleedt hij de functie 

van compagniescommandant. Joep heeft 11 uitzendingen op zijn naam staan en is 

in het voormalige Joegoslavië, Irak, Kosovo, Afghanistan en Afrika geweest. Op 

twee juli 2018 heeft hij de Bronzen Leeuw mogen ontvangen voor zijn optreden 

in Afghanistan Deh Rawod in 2007. Joep vindt het een eer om lid te mogen zijn 

van onze vereniging en wil graag zijn steentje bijdragen. Hij voelt zich dan ook 

vereerd indien hij dat mag gaan doen als vicevoorzitter van de vereniging. Wat 

spreekt hem aan van onze vereniging: Daden laten leven. 

 

Na goed overleg vraagt het bestuur uw stem in het aftreden van vicevoorzitter Ben 

Gans en het aantreden van Joep Grispen als vicevoorzitter. Dit verzoek is middels 

stemming aangenomen door de aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

Na periode van ondersteuning en overdracht vraagt het bestuur uw stem in het 

aftreden van de secretaris Jacob van Velsen en aantreden van Erik van der Meijde 

als Secretaris. Dit verzoek is middels stemming aangenomen door de aanwezige 

stemgerechtigde leden. 

 

Open blijven staan twee functies commissaris algemeen. 

 

Gezien de benodigde steun voor onze communicatie vraagt het bestuur uw stem 

in het versterken van onze afdeling communicatie met het ‘aantreden’ van Anouk 

Beijleveld als communicatiespecialist. Nadat Anouk zich heeft voorgesteld is dit 

verzoek middels stemming aangenomen door de aanwezige stemgerechtigde le-

den. Anouk richt zich aansluitend tot de leden met de volgende slide: 

 

 
 

Anouk geeft hier te kennen dat het komende jaar zich leent voor het laten leven 

van daden. Naast 75 jaar vrijheid viert de vereniging volgend jaar ook haar 50ste 

5 mei 1970 – 5 mei 2020

50 jaar

Daden laten leven communicatie@verenigingdmd.nl
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verjaardag. Leden worden dan ook verzocht hun verhaal te gaan delen met en voor 

de vereniging. De afdeling communicatie komt hier het komende jaar nog op terug 

maar verwijst alvast naar het mail adres communicatie@verenigingdmd.nl waar 

de leden hun input en/of ideeen kwijt kunnen. 

 

13. Rondvraag 

 

De voorzitter gaat afronden 

 

Wie mag ik noteren voor de rondvraag? 

Lid Jeffrey Kloek vraagt advies binnen de vereniging aangaande de wijze waarop 

zijn gemeente meer bekendheid krijgt bij en van dragers binnen zijn gemeente. 

De beschermheer, de heer Elgers en de voorzitter geven hun kijk op deze vraag 

aan Jeffrey. Concreet komt het erop neer dat dragers zich persoonlijk moeten be-

kent stellen bij hun gemeente. Dit heeft te maken met wetgeving. De vereniging 

kan en mag hier niks in betekenen. Tevens wordt vanuit de leden geopperd dat 

een drager zijn KB aan de gemeente kan sturen. 

 

De voorzitter sluit de algemene vergadering 

 

Mag ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw positieve bijdrage aan deze ver-

gadering en voor het geschonken vertrouwen in het bestuur. Voordat we straks 

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

 

14.30 – 15.00 uur Ontvangst genodigden en gastsprekers met versnapering 

 

15.00 – 16.30 uur Woord van welkom aan onze gasten, introductie VDMD, link 

VDMD naar onze gastsprekers, lezing van onze gastsprekers: 

   Commandant KMS Kolonel H. de Jong 

Invictus Games-sporter en veteraan Edwin de Wolf 

 

16.30 – 18.00 uur Borrel en blauwe hap 

18.00 uur  Einde bijeenkomst 

 

Het bestuur wenst u allen een voortreffelijke dag toe die in een vriendschappelijke 

sfeer mag verlopen. Dan sluit ik nu de ALV met een hamerslag. 

  



    

Frans Christiaan Erkelens  Pagina 27 van 28   24 april 2019 

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 
 

 

 

De voorzitter opent de interactieve bijeenkomst na de ALV: 

 

Hartelijk welkom op onze jaarlijkse reunie en interactieve bijeenkomst. De 

komende minuten staan in het teken van: 

 

15.00 – 16.30 uur Woord van welkom aan onze gasten, introductie VDMD, link 

VDMD naar onze gastsprekers, lezing van onze gastsprekers: 

   Commandant KMS Kolonel H. de Jong 

Invictus Games-sporter en veteraan Edwin de Wolf 

 

16.30 – 18.00 uur Borrel en blauwe hap 

18.00 uur  Einde bijeenkomst 

 

 

De vereniging drageres militaire dapperheidsonderscheidingen leeft! Nog een jaar 

en we mogen onze 50ste verjaardag vieren. In dat jaar vieren we als Nederland ook 

75 jaar vrijheid! 

 

Zonder al te veel tijd van onze sprekers in beslag te nemen, een korte introductie 

van de VDMD: opgericht op 5 mei 1970, herbergt de vereniging op dit moment 

123 leden bestaande uit ereleden, bijzondere leden, gewone leden en weduwe 

leden. Daarnaast zijn er ook begunstigers die een abonnement hebben op BRONS, 

ons periodiek. Onze credo’s zijn: 

 

1. Daden laten leven 

2. Zichtbaar war mogelijk aanwezig waar nodig 

3. Oudere en jongere dragers verbnden en verbonden houden 

 

In uw uitnodiging verwijzen we naar 2019 en 2020, deze jaren staat Nederland 

stil bij 75 jaar vrijheid. Een vrijheid waarvoor velen offers hebben gebracht 

met geliefden, naasten, familie en kameraden, een vrijheid die niet vanzelfspre-

kend is, een vrijheid die veerkracht, toewijding en moed vergt van onze mili-

tairen en hun thuisfront. Voor 75 jaar vrijheid zijn uitzonderlijke daden ver-

richt, daden die wij willen laten leven.  

 

In het teken van veerkracht, toewijding, moed en een mogelijke rol als 

VERENIGING DMD in onze maatschappij en defensie hebben we twee inspi-

rerende gastsprekers.  

 

Kolonel H. de Jong praat met ons over de stelling:  
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‘De VDMD kan een vormende rol vervullen voor de toekomst van de krijgs-

macht’.  

De heer Edwin de Wolf vertelt zijn aangrijpende en inspirerende verhaal. Een 

verhaal over moed, toewijding en uitzonderlijke veerkracht. Een verhaal dat u zal 

herkennen.  

 

Na de lezing van Kolonel de Jong spreekt de voorzitter zijn dank uit en bedankt 

de Kolonel op gepaste wijze. Helaas moet de voorzitter om privé redenen weg en 

neemt de penningmeester de rest van de middag over. De penningmeester intro-

duceert de heer Edwin de Wolf en bedankt hem na zijn lezing op gepaste wijze. 

 

De penningmeester sluit het interactieve gedeelte af door allen te bedanken voor 

hun luisterend oor en vraagt iedereen vooruit te kijken en vol goede moed te 

werken naar onze verjaardag. 

 

Tijd voor een borrel en blauwe hap! 

 

 

 

 

 


